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 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ปัญหาที่อยากแก้ 
1. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1. กิจกรรมรณรงค์ลดการ
ใช้กระดาษและหมึก
พิมพ์ 

เพ่ือรณรงค์ให้ทุกสำนัก/กองใช้กระดาษและหมึก
พิมพ์อย่างคุ้มค่า โดยปริมาณการใช้กระดาษและ
หมึกพิมพ์ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

ทุกสำนัก/กอง การจัดซื้อจัดจ้างกระดาษและหมึกพิมพ์ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีงบประมาณ          
ที่ผ่านมา 

- ไตรมาส 
 1 - 4 

 

2. กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุง
ผ้าแทนถุงพลาสติกและ
ภาชนะท่ีทำจาก
โฟมหรือพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดยีว 

เพ่ือรณรงค์ให้ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  
ทุกสำนัก/กอง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและใช้
ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม แบบล้างกลับมา 
ใช้ใหม่ แทนภาชนะท่ีทำจากโฟม หรือพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว 

ทุกสำนัก/กอง ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/กองโ 

- ไตรมาส 
1- 4 

 

3. กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง 
ลดของเสีย ลดโลกร้อน 

เพ่ือเป็นการคัดแยกขยะที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ให้สะดวกต่อการกำจัด
ทำลายและนำกลับไปใช้ใหม่ ทำให้ใช้พลังงานใน
การกำจัดทำลายน้อยลง ลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายต่อสุขภาพ 

ทุกสำนัก/กอง ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/กอง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมีการดำเนินการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

- ไตรมาส 
1- 4 

 

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันโรคติดต่อ 
1 กิจกรรม 5 ส.  

(สะสาง สะอาด สะดวก 
สร้างนิสัย สุขลักษณะ) 

เพ่ือให้สถานที่ทำงานเกิดความสะอาด ปราศจาก
ของใช้ที่ไม่มีความจำเป็น อันเป็นการก่อตัวของเชื้อ
โรค และยังเป็นการสร้างนิสัยให้บุคลากรเกิดความ
ตระหนักในการรักษาความสะอาด 

ทุกสำนัก/กอง 1. ทุกสำนัก/กอง จัดกิจกรรมในทุกไตรมาส 
2. สถานทีท่ำงานมีความสะอาด เอื้ออำนวยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ถูกสุขลักษณะ 

- ไตรมาส 
1- 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

2 กิจกรรมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID- 19) 

เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- ไตรมาส 
1- 4 

 

3 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรกรมการ
ปกครองให้มีสุขภาพที่ดี เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย 

กจ. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

- ไตรมาส 
1- 4 

 

3. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์

ราชการสะดวก (GECC) 
"อำเภอสะดวก" 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือยกระดับงานบริการประชาชนของกรมการ
ปกครองให้มีมาตรฐานสากลในระดับประเทศ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
แนวคิด "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" 
2. เพ่ือส่งเสริมสำนักทะเบียน/จุดบริการ นำร่อง
การส่งสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 
2565 

สน.บท. 1. สามารถยกระดับงานบริการประชาชนของ
กรมการปกครองให้มีมาตรฐานสากลใน
ระดับประเทศ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใต้แนวคิด "สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย"  
2. สำนักทะเบียน/จุดบริการ นำร่องการส่ง
สมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 
2565 (โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับ
หนว่ยบริการสำนักทะเบียนอำเภอ จังหวัดละ 
1 แห่ง รวม 76 แห่ง และสำนักทะเบียน
อำเภอแห่งอ่ืนที่สนใจสมัครรับรองเพ่ิมเติม) 

- ไตรมาส  
1 - 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

2 โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
กลาง กรมการปกครอง 

เพ่ือให้งานสรรบรรณกลาง กรมการปกครอง จัดส่ง
หนังสือราชการที่มาถึงกรมการปกครอง ให้ทุก
สำนัก/กอง ในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) โดยเชื่อมโยงกับ MailGoThai ของ
สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล   

สล.ปค. 1. ร้อยละความพึงพอใจของสำนัก/กอง ต่อ
การให้บริการ 
2. การรับ-ส่ง หนังสือราชการของกรมการ
ปกครองเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดภาระ
ด้านงบประมาณ ลดอัตรากำลังคน ลดการใช้
ทรัพยากร สามารถให้บริการจัดส่งหนังสือได้ทุก
ที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

200,000 ไตรมาส 
1- 4 

 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน
ในการออกหนังสือผ่าน
แดน E – Border Pass 
ผ่าน Platform กลาง 
การให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ของ
กรมการปกครอง 

เพ่ือลดระยะเวลาในการขอออกหนังสือผ่านแดน 
ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนและเอกสาร และลดความ
แออัดในการรวมตัว 

สน.มน. 1. ประชาชนที่มาขอใช้บริการในการออก
หนังสือผ่านแดนผ่านระบบออนไลน์ ณ 
สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน 77 แห่งทั่ว
ประเทศ จำนวน 5,000 ราย 
2. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ 
3. ยกระดับการให้บริการโดยปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการให้สอดคล้องกับการทำธุรกรรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 ไตรมาส 
1- 4 

 

4 โครงการจัดทำระบบ
จดัการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมการ
ปกครอง 

เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 
ติดตามและตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการ
ปกครอง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) 

ศปท.ปค. สามารถเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/เรื่อง
รอ้งเรียน ติดตามและตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สังกัดกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

 ไตรมาส 
1- 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ความดีที่อยากทำ 
 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระยคุลบาท 

1 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่และหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำ      
หลักการสำคญัของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ             
มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านโดยพัฒนา
และส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของ
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 
 

สน.ปท. 1.ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 34 จังหวดัและวิทยากร
แกนนำระดับอำเภอ 369 อำเภอได้รับการ
ฝึกอบรมฯ 
2.วิทยากรแกนนำฯ ขยายผลการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย ใน 369 อำเภอ 
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหนา้ที่
และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง 
2.อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำ
หมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา
แนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.ประชาชนมีกระบวนการขับเคลื่อนการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
 
 
 

6,877,200 ไตรมาส 
1- 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

  2 โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อ
ตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย  
พระนาม และอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
 12 อำเภอ  
 

๑. เพ่ือเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อัน
เป็นสถาบันหลักของชาติ โดยดำเนินกิจกรรม              
อันเป็นการเทิดทูนและเชิดชูพระเกียรติแก่
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ไทย 
ที่ได้พระราชทานพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนามเป็นชื่ออำเภอและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2. เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกในการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  
พระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนามเป็นชื่ออำเภอ 
3. เพ่ือเป็นการปรับปรุง พัฒนาเชิงกายภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางของ “กรมการปกครอง..วิถี
ใหม่” ของที่ทำการปกครองอำเภอทีต้ั่งชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ และอำเภอกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการ
คัดเลือกฯ 
4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาพระราชดำริ/
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ที่ 
 

วช. 1. สรา้งการรับรู้ให้ประชาชนอย่างน้อย 30 
อำเภอ  
2. เกิดการพัฒนาเชิงกายภาพของหน่วยบริการ
ประชาชนภายใต้กรมการปกครอง จำนวน 12 
แห่ง 
3. สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลัก
ของชาติ ได้รับการเทิดทูน เชิดชู และปกป้อง
รักษา ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรม
เทดิพระเกียรต ิสำหรับอำเภอทีต้ั่งชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระนามาภิไธยพระนาม และ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการรับรู้ และมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ทำให้เกดิความตระหนักและมีจิตสำนึกในการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีความ
สำนึก ในพระมหากรุณาธิคณุของ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่
พระราชทานพระปรมาภิไธย พระนามาภไิธย 
พระนามเป็นชื่อของอำเภอ 

6,950,000 ไตรมาส  
1 - 3 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย 
1 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ 
กรมการปกครอง  
(DOPA Young Anti-
Corruption)  
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

1.เพ่ือให้ปลัดอำเภอบรรจุใหม่และข้าราชการที่เข้า
รว่มโครงการเป็นผู้นำในการป้องกันปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐในส่วน
ภูมิภาค  
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของข้าราชการ และการวางแผน
ป้องกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
3.เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกัน
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของข้าราชการในสังกัด 
4.เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ปลัดอำเภอบรรจุใหม่และ
ข้าราชการทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและรับรู้
การปฏิบัติตนในหน้าที่ข้าราชการทีด่ี การ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพ่ือสร้างศรัทธาให้กับประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ 

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 400 คน (2 รุ่น ๆ ละ 200 คน) 
2. เกิดการกระตุ้นเตือนให้ปลัดอำเภอบรรจุ
ใหม่และขา้ราชการที่เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักและรับรู้การปฏิบัติตนในหน้าที่
ข้าราชการทีดี่การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีเพ่ือสร้าง
ศรัทธาให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่ 

3,218,000 ไตรมาส  
2 - 4 

 

2 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของ 
กรมการปกครอง 

1. เพ่ือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการของ
กรมการปกครองและต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่

ศปท.ปค. 1. มีบุคลากรกรมการปกครองได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์จำนวน 308,919 คน 
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการของ
กรมการปกครอง และการต่อต้านการทุจริต ที่
ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนการต่อต้าน

452,800 ไตรมาส  
2 - 3 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

บุคลากรกรมการปกครอง 
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันของกรมการ
ปกครอง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. บุคลากรกรมการปกครองมีจิตสำนึกร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรกรมการปกครอง 
4. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันของกรมการ
ปกครองในการต่อต้านการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ  

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)                     
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

1..เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกนั 
2..เพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2565 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 
 

ศปท.ปค. 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
รวมจำนวน 50 คน 
2. ค่าคะแนนการประเมนิ ITA ของกรมการ
ปกครอง มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน) 

202,750 ไตรมาส  
2 - 3 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

4 โครงการขับเคลื่อน 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของอำเภอ (AMPHOE 
ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ 
และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปการถ่ายทอดและขยาย
ผล สู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
2565 
3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ศปท.ปค. 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
445 คน 
2. ค่าคะแนนการประเมิน ITA ของอำเภอ มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่น้อยกว่า 
80 คะแนน) 
 

3,556,200 ไตรมาส  
2 - 3 

 

5 โครงการนายอำเภอ
แหวนเพชร 

1.เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังเกิดผลงาน
เป็นที่ประจักษม์ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐบาล 
2.เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชู เกียรติแก่
ข้าราชการ 
3.เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนายอำเภอ
และกรมการปกครองให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
โดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

กจ. 1. นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นนายอำเภอ 
แหวนเพชร รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 คน และ
รางวัลชมเชย จำนวน 5 คน 
2. นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดผล
งานทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างทีด่ีในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน แก่ราชการและประชาชนทั่วไปและ
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น 
 
 

1,652,500 ไตรมาส  
3 - 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

6 โครงการปลัดอำเภอ
แหวนทองคำ 

1.เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังเกดิผลงาน
เป็นที่ประจักษม์ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐบาล 
2.เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่
ข้าราชการ 
3.เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของปลัดอำเภอ
และกรมการปกครองให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
โดยทั่วไปมากยิ่งขึน้ 

กจ. 1. ปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นปลัดอำเภอ 
แหวนทองคำ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 คน 
และรางวัลชมเชย จำนวน 6 คน 
2. ปลัดอำเภอสามารถพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในพ้ืนทีร่ะดับอำเภอ อันจะส่งผลให้การปฏิบติั
หน้าที่ราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล  
ยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

730,426 ไตรมาส 3  

7 โครงการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม สำหรับ
บุคลากรกรมการ
ปกครอง 
และสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการปกครอง จำกัด  

เพ่ือสรา้งจิตสำนึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครอง 
ทุกฝ่าย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
ตระหนักถึงความสำคัญของภัยในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก รบัผิดชอบ มีค่านิยม 
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

กจ. 1. ผู้เข้าร่วม 250 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนจิตใจให้มี
ความสุข ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

400,800 ไตรมาส 2   

8 โครงการเครือขา่ย
หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจ  
ต้านภัยยาเสพติด 

1. อำเภอมีบัญชีรายชื่อประชาชนวัยเสี่ยง (ห้วง
อายุ 13-29 ปี) ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือสร้างปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน
ในอนาคตเพ่ือใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมา
ฝึกอบรมในปีต่อไป 
2. จังหวัด/อำเภอสามารถค้นหาและคัดเลือกกลุ่ม
ประชาชนวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 13-29 ปี) จำนวนไม่
น้อยกว่า 1,500 คน ที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ

สน.อส. 1. ประชาชนในวัยกลุ่มเสี่ยง (ห้วงอายุ 13 -
29 ปี) ทีมีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดหรือสรา้งปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่ว
ประเทศ จำนวน 1,500 คน 
2. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีคุณธรรม/
จริยธรรม ต่อสังคม และพัฒนาให้เป็นเครือข่าย

3,200,00
0 

ไตรมาส  
1 - 2 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

นำมาพัฒนาให้เป็นผู้นำ หรือเป็นแนวร่วมทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
3. สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มประชาชนอายุวัย
เสี่ยง (ห้วงอายุ 13-29 ปี) โดยการมีส่วนร่วม              
ในกจิกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือห่างไกลสิ่งยั่วยุโดยเฉพาะยาเสพติด 
4. สามารถเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
ความเข้มแข็งให้เยาวชน ประชาชนในครอบครัว/
ชุมชน ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมเฝ้าระวังไม่ให้
ปัญหายาเสพติดเข้ามาสู่หมู่บ้าน/ชุมชน และ
สามารถลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดราย
ใหม ่โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
5. สามารถเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ทำงานของอำเภอในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด โดยการนำประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด ประจำปี 2564 อำเภอละ 8 - 15 คน 
มาช่วยเหลืองานของทางราชการ  
6. ประชาชนวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 13 - 29 ปี) มี
การรวมตัวเป็นองค์กร หรือเครือข่ายป้องกันปัญหา
ยาเสพติดที่เขม้แขง็มีผู้นำขับเคลื่อนการสร้าง
กิจกรรมกลุ่มในลักษณะรุ่นต่อรุ่น 

แกนนำในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เข้าใจ
ถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถกลับไป
ช่วยเหลือสังคม ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เพ่ือให้
ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
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ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

7. มีจิตอาสาบริการประชาชน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
1 โครงการ 

กรมการปกครอง 
จิตสาธารณะ  
(DOPA Spirit)  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

1. เพ่ือให้บุคลากรกรมการปกครองได้พัฒนาตนให้
มีจิตสาธารณะ ปรับเปลี่ยนฐานความคิดมีจิตสำนึก
ในการให้และการบริการ  
2. เพ่ือให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเอง ให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างแนวร่วมให้ข้าราชการร่วมเป็น 
“เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมของกรมการ
ปกครอง” 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมการ
ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิต
สาธารณะมีความตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึก              
ในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพโดยรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมการปกครอง และในฐานะสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการปกครองทุก
ระดับได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด 
การสานสัมพันธ์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผล
ให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมการปกครอง
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 152 คน(ครั้งละ 66 คน 
 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน จำนวน 1 
ครั้ง) 
2. บุคลากรกรมการปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องจิตสาธารณะและส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตสาธารณะมีความตระหนักรู้และ
เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรกรมการปกครอง และใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม 

529,000 ไตรมาส  
3 - 4 
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2 โครงการบริจาคโลหิต บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกฝัง
จิตสำนึกให้บุคลากรกรมการปกครองมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น และเพ่ือเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีให้แก่กรมการปกครอง 

สล.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 100 คน ต่อหนึ่งครั้ง 
2. เป็นการตรวจเช็คสุขภาพอย่างง่ายทุกครั้งที่
ได้บริจาคเลือด เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
โลหิต และตรวจความเข้มข้นของเลือด ช่วยให้
ได้รับการรักษาโดยเร็ว ลดการแพร่กระจายของ
โรคลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการได้  

- ไตรมาส  
1 - 4 

 

7. เคารพในความแตกต่างของสังคมและต่อต้านการใช้ความรุนแรง 
1.  ประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านการคุกคามทาง
เพศและการใช้ความ
รุนแรง 

เพ่ือสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรกรมการปกครองใน
การเคารพซึง่ความแตกต่างทางเพศสภาวะ ช่วง
อายุ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการคุกคามทางเพศ 

ศปท.ปค. 1. มีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
คุกคามทางเพศและการใช้ความรนุแรง 
2. สามารถสร้างค่านิยมไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย  
ต่อการคุกคามทางเพศ เคารพความแตกต่าง 
ลดการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากร
กรมการปกครอง 

- ไตรมาส 2  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแบบบูรณา
การภายใต้แนวทางสันติ
วธิ ี

1.เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิถี 
3. เพ่ือให้อำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี  

สน.มน. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน มีความรู้
และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

318,700 ไตรมาส 2  
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3 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1. เพื่อให้ประเทศชาติ สังคมและประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคน
ในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมี
ส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิด 
3. เพื่อประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาจิตใจ 
4. เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ 
5. เพื่อประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
6. คณะกรรมการหมูบ่้านสามารถดำเนินการจัดทำ
แผนหมู่บ้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศได้ 

สน.ปท. 1. มีชุดปฏิบัติ การขับเคลื่อนสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมูบ่้าน จำนวน 347 ชุดๆ ละ 
5 คน และลงพืน้ที่ตำบลละ 4 ครั้ง รวม 
1,388 ครั้ง เป็นอย่างน้อย  
2. ประเทศชาติ สังคม และประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์      ผู้เหน็ต่างทาง
ความคิด 
ของคนในชาติ สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรัก 
ความสามัคคี เพ่ือนำไปสู่ความมัน่คง มั่งคั่งของ
ชาติ และประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน  

13,881,400 ไตรมาส  
1 - 4 

 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อิหม่ามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัว และพัฒนา
ตนเอง  
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ใน
ฐานะเป็นผู้นำศาสนาอิสลามทีส่ามารถ นำหลักการ
ทางศาสนามาปรับใช้ภายในชุมชน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

กฮ. 1. มีผู้เข้าร่วมอบรม 560 คน 
2. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมีความรู้ สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองในสถานการณ์ปัจจุบัน                      
3. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมีความตระหนัก 
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้นำศาสนาที่
สามารถ  

190,300 ไตรมาส 3  
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3. เพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมในการทำงานเชิงรุก คิด
รูปแบบการป้องกันปัญหา การอบรมสั่งสอนสร้าง
จิตสำนึกในการดำรงตนตามวิถีอิสลามและสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 
4. เพ่ือนำแนวคิดและมุมมองของต่างศาสนิกที่มี
ต่อศาสนาอิสลามมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา             
ต่าง ๆ สร้างความเข้าใจอันดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

นำหลักการทางศาสนามาปรับใช้ภายในชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
4. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมีศักยภาพและทักษะ                  
ในการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

5 โครงการสัมมนาเยาวชน
เสริมสร้างสันติสุข                   
ในจังหวดัชายแดนภาคใต ้

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักความหวงแหนใน
แผ่นดิน รู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปกป้อง
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

สน.มน. 1. มีผู้เข้ารว่ม 152 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ
ปลูกฝังให้มีความรัก ความหวงแหน ในแผ่นดินเกิด 
รู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และปกป้องเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ 

1,305,600 ไตรมาส 4  

6 โครงการ “สานใจไทย  
สู่ใจใต้” กรมการปกครอง 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม  สน.มน. 1. มีผู้เข้าร่วม 320 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้               
และประสบการณท์ีม่ีคุณภาพ นำไปสู่การเป็นผู้นำ
และพลังของแผ่นดินในอนาคต 

1,634,900 ไตรมาส 4  

7 โครงการอบรมบุคลากร
ระดับจังหวัดและอำเภอ 
ในการไกล่เกลี่ย             
ข้อพิพาททางแพ่ง                  

1. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพปลัดอำเภอผู้ทำหน้าที่ไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทาง

สน.สก. 1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการ
ฝึกอบรม จำนวน 954 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีด่้านการไกล่เกลี่ย                    

791,445 ไตรมาส  
1 - 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

และทางอาญา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาญา พ.ศ. 2553 อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
2. เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางด้านการอำนวย           
ความเป็นธรรมและยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นความยุติธรรมทางเลือก อันเป็นการลดปริมาณ
คดีข้ึนสู่ศาล สร้างความสมานฉันท์ ความปรองดอง
ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

ข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม 

8 โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
สืบสวนคดีค้ามนุษย์ 
ด้านการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ 
และคดีค้ามนุษย์ออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าทีชุ่ดปฏิบัติการพิเศษ 
กรมการปกครองเก่ียวกับคดีค้ามนุษย ์ด้านการ
บังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และอาชญากรรม
ออนไลน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและข้อบังคบัจรรยาบรรณของข้าราชการ
กรมการปกครอง 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการสืบสวน จับกุม ป้องกันและ
ปราบปราม การค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและอาชญากรรมออนไลน์ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง 
3. เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองที่
ไดร้บัการฝึกอบรมนำความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองในส่วนภูมิภาคต่อไป 

สน.สก. 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 44  คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ ด้านการบังคับ
ใช้แรงงาน หรือบริการ และอาชญากรรม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ สามารถทำ 
การสืบสวน จับกุม ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ และอาชญากรรมออนไลน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารรถนำความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค 
5. ประเทศไทยได้รับการปรับระดับในรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับท่ีดีขึ้น 
 

623,115 ไตรมาส  
1 - 4 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักศาสนา 
1 โครงการเสริมสร้าง

จริยธรรม คุณธรรม 
เสริมสร้างความรักชาติ
และเสริมสร้างวินัยแก่
คนในชาติ 

๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕65  
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมการปกครอง 
ในการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕65 
3.๓ เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองได้
ปฏิบัติธรรมตามสมควร 

สน.ปท. 1.ประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมการปกครอง  
ในการสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวัน
สำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕65 
2. จัดบุคลากรกรมการปกครองร่วมขบวน
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและบริการมวลชน
ที่เข้าร่วมอัญเชิญพระบรมสารรีิกธาต ุ
3.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและรับฟังการบรรยาย
ธรรม รวมทั้งการถวายภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
แด่พระสงฆ ์

4,335,300 ไตรมาส  
1 - 4 

 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมนำอาหารจาก

บ้านมารับประทานที่
ทำงาน 

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จา่ยของบคุลากรกรมการ
ปกครอง  
 

ทุกสำนัก/กอง บุคลากรกรมการปกครองสามารถลดค่าใชจ้่าย
ของบุคลากรกรมการปกครอง 

- ไตรมาส  
1 - 4 

 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 
1 โครงการคัดเลือกหมู่บ้าน

เข้มแข็ง ตามแนวทาง
แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) 

1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน 
กำนนั คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้
สามารถ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านได้อย่างแท้จรงิ 

สน.ปท. 1. ประชาชนและกำนนั ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
กำนันแพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จำนวน 967,353 คน 
2. กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. มีขวัญ
กำลังใจในการทำงาน  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

9,600,000 ไตรมาส  
1 - 4 

 




