


 

 

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ปัญหาที่อยากแก้ 
1. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พอเพียง) 

1. กิจกรรมรณรงค์
ลดการใช้
กระดาษและ
หมึกพิมพ์ 

เพ่ือรณรงค์ให้ทุก
สำนัก/กองใช้กระดาษ
และหมึกพิมพ์อย่าง
คุ้มค่า โดยปริมาณการ
ใช้กระดาษและหมกึ
พิมพ์ลดลงจากปทีี่ผ่าน
มา 

ทุกสำนัก/
กอง 

การจัดซื้อจัดจ้างก
ระดาษและหมึก
พิมพ์ลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 5 เมื่อ
เทยีบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 

- ไตรมาส 
 1 - 4 

1. ยอดจัดซ้ือจัดจ้างกระดาษและ
หมึกพิมพ์ลดลงร้อยละ 5  
2. ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการให้
ส่งเอกสารที่มีจำนวนมาก หรือ
เอกสารที่มีลักษณะแจ้งเพ่ือ
ทรายผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์หรือระบบส่ง
เอกสารออนไลน์ของกรมการ
ปกครองเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
3. ทุกสำนัก/กอง มีการ
กำหนดให้ใช้เอกสารแบบหน้า-
หลัง ในกรณีท่ีมีความ
จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารที่ไม่มี
ความสำคัญต่อการเสนองาน 
หรือเป็นการเสนองานภายใน
หน่วยงาน 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุก
ช่องทาง ทัง้การสัง่การเปน็หนังสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน  
และเพ่ือให้บุคลากรกรมการ
ปกครองได้เกิดการต่อยอด 
ในการลดใช้กระดาษและหมึก
พิมพ์ นำไปสู่ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
เช่น การใช้ซองจดหมายทีมี่สภาพ
ดีซ้ำ เป็นต้น 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

2. กิจกรรมรณรงค์
การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะที่ทำจาก
โฟมหรือพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดยีว 

เพ่ือรณรงคใ์ห้
ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหน้าที ่ทุกสำนัก/
กอง ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกและใช้
ภาชนะบรรจุอาหาร 
เครื่องดื่ม แบบล้าง
กลับมาใช้ใหม่ แทน
โฟม หรือพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว 

ทุกสำนัก/
กอง 

ข้าราชการ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/
กอง 

- ไตรมาส 1- 
4 

ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
ร้อยละ 75 ใช้ถุงผ้าถุงพลาสติก
แบบสามารถใช้ซ้ำได้ ใช้ภาชนะ
บรรจุอาหาร เครื่องดื่ม แบบ
ล้างกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทกุ
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน  
- ให้รายงานการจัดกิจกรรมใน
ทุกวันสิ้นไตรมาส  

3. กิจกรรมแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ลดของ
เสีย ลดโลกรอ้น 

เพ่ือเป็นการคัดแยก
ขยะทีเ่กดิจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ใช้ชีวิตประจำวัน ให้
สะดวกต่อการกำจัด
ทำลายและนำกลับไป
ใช้ใหม่ ทำให้ใช้
พลังงานในการกำจัด
ทำลายน้อยลง ลด
ความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายต่อสุขภาพ 

ทุกสำนัก/
กอง 

ข้าราชการ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/
กอง มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ และมี
การดำเนินการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

- ไตรมาส 1- 
4 

ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะ 
และได้ดำเนินการแยกขยะ ใน
จุดที่กรมการปกครองได้
จัดเตรียมไว้ให้  

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทกุ
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
- ให้รายงานการจัดกิจกรรมใน
ทุกวันสิ้นไตรมาส 

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันโรคติดต่อ (จิตอาสา) 
1 กิจกรรม 5 ส.  

(สะสาง สะอาด 
เพ่ือให้สถานที่ทำงาน
เกิดความสะอาด 
ปราศจากของใช้ที่ไม่มี

ทุกสำนัก/
กอง 

1. ทุกสำนัก/กอง 
จัดกิจกรรมในทุก

- ไตรมาส 1- 
4 

ทุกสำนัก/กอง ได้จัดกิจกรรม 5 
ส. ในทุกไตรมาส และ สถานที่

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทกุ
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

สะดวก สร้าง
นิสัย สุขลักษณะ) 

ความจำเป็น อันเป็น
การก่อตัวของเชื้อโรค 
และยังเป็นการสร้าง
นิสัยให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักในการ
รักษาความสะอาด 

ไตรมาส 
2. สถานทีท่ำงานมี
ความสะอาด 
เอ้ืออำนวยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ถูก
สุขลักษณะ 

ทำงานมีความสะอาด 
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ถูกสุขลักษณะ 
 
 

การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
- ให้รายงานการจัดกิจกรรมใน
ทุกวันสิ้นไตรมาส 

2 กิจกรรมป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 

19) 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

ทุกสำนัก/
กอง 

ทุกสำนัก/กอง มี
มาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

(COVID-19)  

- ไตรมาส  1 
- 4 

ทุกสำนัก/กอง มี ATK เพ่ือให้
บุคลากรทีม่ีความเสี่ยงได้
ดำเนินการตรวจหาเชื้อ ติดตั้งตู้
สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ
เครือ่งวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
สถานที่ การควบคุมให้ผู้ที่เข้า
สถานทีทุ่กคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใน
สถานที่ทำงานหากได้รับ
รายงานการติดเชื้อของบุคลากร 
การทำงานในรูปแบบ Work 
From Anywhere  

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทกุ
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกดิ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
- ให้รายงานการจัดกิจกรรมใน
ทุกวันสิ้นไตรมาส 

3 โครงการตรวจ
สุขภาพประจำปี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่บุคลากร
กรมการปกครองให้มี
สุขภาพที่ดี เกิด

กจ. จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพ 
ปีงบประมาณละ  

- ไตรมาส  1 
- 4 

ดำเนินการจัดกจิกรรมตรวจ
สุขภาพ ประจำปี ครั้งที่ 1 
สำหรับบุคลากรส่วนกลาง

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทกุ
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็น
การลดค่าใช้จา่ยใน
การรักษาพยาบาลอัน
เกิดจากการเจ็บป่วย 

2 ครั้ง จำนวน 630 คน  แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
- ให้รายงานผลการจัดกิจกรรม
ในครั้งท่ี 2 รอบครึ่งปีหลังเมื่อมี
การจัดกิจกรรม 

3. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (วินัย) 
1 กิจกรรม

ขับเคลื่อนศูนย์
ราชการสะดวก 
(GECC) "อำเภอ
สะดวก" 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เพ่ือยกระดับงาน
บริการประชาชนของ
กรมการปกครองให้มี
มาตรฐานสากลใน
ระดับประเทศ 
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ภายใต้แนวคิด 
"สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย" 
2. เพ่ือส่งเสริมสำนัก
ทะเบียน/จุดบริการ 
นำร่องการส่งสมัคร
ขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศนูย์
ราชการสะดวก 
(GECC) ประจำปี พ.ศ. 
2565 

สน.บท. 1. สามารถ
ยกระดับงาน
บริการประชาชน
ของกรมการ
ปกครองให้มี
มาตรฐานสากลใน
ระดับประเทศ 
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนภายใต้
แนวคิด "สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"  
2. สำนักทะเบียน/
จุดบริการ นำร่อง
การส่งสมัครขอรับ

2,800,000 
บาท 

(จำนวน 28 
อำเภอ  

อำเภอละ 
100,000 

บาท) 

ไตรมาส  
1 - 4 

1. สำนักทะเบียน/จุดบริการ 
ในสังกัดกรมการปกครอง ส่งใบ
สมัคร ขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 
2565 จำนวน 373 แห่ง 
ประกอบด้วย สำนักทะเบียน
อำเภอ จำนวน 133 แห่ง ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอจำนวน 228 
แห่ง และสำนักงานออกหนังสือ
ผ่านแดน จำนวน 12 แห่ง 
2. กำชับสำนักทะเบียนภาค 1 
– 9 และสำนักทะเบียนสาขา 
ให้เตรียมความพร้อมสำหรับ
การให้บริการประชาชนและ

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “อำเภอ..วิถีใหม่”  
ในทกุไตรมาส 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

รองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก 
(GECC) ประจำปี 
พ.ศ. 2565 (โดย
กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับหน่วย
บริการสำนัก
ทะเบียนอำเภอ 
จงัหวัดละ 1 แห่ง 
รวม 76 แห่ง และ
สำนักทะเบียน
อำเภอแห่งอ่ืนที่
สนใจสมัครรับรอง
เพ่ิมเติม) 

การของรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) แก่สำนัก
ทะเบียนที่เข้าขอรับการรับรอง
ฯ  
3. สำนักปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
รายชื่อรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ที่ผ่านการ
ประเมินในสังกัดกรมการ
ปกครองทั้งสิ้น 53 แห่ง  
4. ประสานงานกับอำเภอที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดกรองรอบเอกสาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลง
พ้ืนที่ 

2 โครงการพัฒนา
ระบบงานสาร
บรรณกลาง 
กรมการปกครอง 

เพ่ือให้งานสรรบรรณ
กลาง กรมการ
ปกครอง จัดส่งหนังสือ
ราชการที่มาถึง
กรมการปกครอง ให้
ทุกสำนัก/กอง ใน

สล.ปค. 1. ร้อยละความพึง
พอใจของสำนัก/
กอง ต่อการ
ให้บริการ 
2. การรับ-ส่ง 

200,000 ไตรมาส 1- 
4 

ได้ดำเนินการประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของ ปค. เพ่ือรองรับการรับส่ง

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “DOPA All Smart” 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

รปูแบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) โดยเชื่อมโยงกับ 
MailGoThai ของ
สำนักงานพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล   

หนังสือราชการของ
กรมการปกครอง
เกิดความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน ลด
ภาระดา้น
งบประมาณ ลด
อัตรากำลังคน ลด
การใช้ทรัพยากร 
สามารถให้บริการ
จัดส่งหนังสือได้ทุก
ที่ ทุกเวลา ผ่าน
ช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

หนังสือราชการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2564  

(หัวข้อ E-DOPA Smart Office) 
ในทกุไตรมาส 

3 กิจกรรมพัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ
ประชาชนในการ
ออกหนังสือผ่าน
แดน E – 
Border Pass 
ผ่าน Platform 

เพ่ือลดระยะเวลาใน
การขอออกหนังสือ
ผ่านแดน ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน
และเอกสาร และลด
ความแออัดในการ
รวมตัว 

สน.มน. 1. ประชาชนที่มา
ขอใช้บริการในการ
ออกหนังสือผ่าน
แดนผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ 
สำนักงานออก
หนังสือผ่านแดน 
77 แห่งทั่ว

 ไตรมาส 1- 
4 

1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง วันที่ 21 เมษายน 
2565 มีประชาคนใช้บรกิาร
ออกหนังสือผ่านแดนผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวน 16,568 ราย 
2. ประชาชนได้รับบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “DOPA All Smart” 
(หัวข้อ E-DOPA Smart Office) 
ในทกุไตรมาส 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

กลาง การ
ให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ 
(Online) ของ
กรมการปกครอง 

ประเทศ จำนวน 
5,000 ราย 
2. ประชาชนได้รับ
บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อราชการ 
3. ยกระดับการ
ให้บริการโดย
ปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการให้
สอดคล้องกับการ
ทำธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

3. มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับการ
ทำธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

4 โครงการจัดทำ
ระบบจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของกรมการ
ปกครอง 

เพ่ือเป็นช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส/เรื่อง
ร้องเรียน ติดตามและ
ตรวจสอบ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่สังกัด
กรมการปกครอง ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค 

ศปท.ปค. สามารถเป็น
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส/เรื่อง
รอ้งเรียน ติดตาม
และตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ

 ไตรมาส 1- 
4 

1. ไดจ้ัดทำระบบร้องเรียนการ
ร้องเรียนการทุจริต ของ
บุคลากรกรมการปกครอง เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
2. ได้จัดทำคู่มือสำหรับการใช้
งานระบบฯ เพ่ือให้บุคลากรได้

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ จำนวนผู้ใช้งาน 
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จำนวน
เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการ ให้
อธิบดีกรมการปกครองรับทราบ 
ในทุกเดือน   
- ดำเนินการให้รายงานผลการ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) 

มิชอบของ
เจ้าหน้าที่สังกัด
กรมการปกครอง 
ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

ใช้งาน  ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Digitalization” (หัวข้อ E-
DOPA Smart Management) 
ในทกุไตรมาส 

ความดีที่อยากทำ 
 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระยคุลบาท (พอเพียง) 

1 โครงการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่และ
หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
สามารถนำหลักการ
สำคัญของวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยฯ มาใช้
ในการดำเนินชีวิตได้
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเสริมสร้าง

สน.ปท. 1.ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 
34 จังหวัดและ
วิทยากรแกนนำ
ระดับอำเภอ 369 
อำเภอได้รับการ
ฝึกอบรมฯ 
2.วิทยากรแกนนำ
ฯ ขยายผลการ
ส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย 
ใน 369 อำเภอ 
3. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหนา้ที่และ

6,877,200 ไตรมาส 1- 
4 

1.ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 34 จังหวดั
และวิทยากรแกนนำระดับ
อำเภอ 403 อำเภอได้รับการ
ฝึกอบรมฯ 
2. อาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน 
ขับเคลื่อนหลักการสำคัญของ
วิถีชีวิต 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(1. การยึดหลักกฎหมายและ
เหตุผลและสันติวิถี 2. การ
ปฏิบัติตามเสียงข้างมากรับฟัง
เสียงข้างมากรับฟังเสียงข้าง
นอก 3. ความรับผิดชอบและ
ความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 4. 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability” หัวข้อ 
(แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
“หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ความเข้มแข็งในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับ
หมู่บ้านโดยพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมวิถี
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยของ
อาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

หลักการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่าง
เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง มีความ
เขม้แข็ง 
2.อาสาสมัคร
ต้นแบบ
ประชาธิปไตย
ประจำหมู่บ้านมี
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ พัฒนา
แนวทางการ
ส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย
ในระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
3.ประชาชนมี
กระบวนการ

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคมและการเมือง) โดยผ่าน
กิจกรรม “1 กิจกรรม 1 เดือน 
1 หมู่บ้าน” จำนวน 25,075 
ครัง้โดยมผีู้ข่าร่วมกิจกรรมรวม 
968,412 คน 

 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ขับเคลื่อนการน้อม
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต 

  2 โครงการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
สำหรับอำเภอ
ที่ตัง้ชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธย  
พระนาม และ
อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 
 12 อำเภอ  
 

๑. เพ่ือเป็นการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นสถาบันหลักของ
ชาติ โดยดำเนิน
กิจกรรม อันเป็นการ
เทิดทูนและเชิดชูพระ
เกียรตแิก่
พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ไทย 
ทีไ่ด้พระราชทานพระ
ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธย พระนาม
เป็นชื่ออำเภอและ
อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 
2. เพ่ือเป็นการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับ

วช. 1. สรา้งการรบัรู้ให้
ประชาชนอย่างน้อย 
30 อำเภอ  
2. เกิดการพัฒนา
เชิงกายภาพของ
หน่วยบริการ
ประชาชนภายใต้
กรมการปกครอง 
จำนวน 12 แห่ง 
3. สถาบัน
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นสถาบันหลัก
ของชาติ ได้รับการ
เทิดทนู เชิดชู และ
ปกป้องรักษา ผ่าน
การขับเคลื่อน
กิจกรรม
เทดิพระเกียรต ิ
สำหรับอำเภอทีต้ั่ง
ชื่อตามพระ

6,950,000 ไตรมาส  
1 - 3 

1. ดำเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับ
อำเภอที่ตั้งชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนาม และอำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ12 อำเภอ  
2. มีการประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้การดำเนิน
โครงการให้ประชาชนในพ้ืนที่
ทราบผ่านการประชุม
ประจำเดือน การประชุมกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประจำเดือน และท้ัง 12 
อำเภอมีการจัดนิทรรศการเทิด
ประเกียรติ และแสดงประวัติ
ความเป็นมาของอำเภอที่เป็น

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA Heart” 
(หัวข้อ การปกปอ้งเทิดทูน 
สถาบันหลักของชาติ)  
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึงเพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนัก
และกระตุ้นจิตสำนึกใน
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึงความสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตรยิ์  
พระบรมวงศานุวงศ์ที่
พระราชทานพระ
ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธย พระนาม
เป็นชื่ออำเภอ 
3. เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุง พัฒนาเชิง
กายภาพ และยกระดับ
มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบั
แนวทางของ 
“กรมการปกครอง..วิถี
ใหม่” ของที่ทำการ
ปกครองอำเภอทีต้ั่งชื่อ

ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธยพระ
นาม และอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
4. ประชาชนใน
พ้ืนที่เกิดการรับรู้ 
และมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ทำ
ให้เกดิความ
ตระหนักและมี
จิตสำนึกในการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึงมีความ
สำนึก ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศา
นุวงศท์ี่
พระราชทานพระ
ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธย พระ
นามเป็นชื่อของ

ที่มาของชื่ออำเภอที่ตั้งตามพระ
ปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนาม และอำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ12 อำเภอ  
3. ในระยะที่ 2 และ 3 อยู่ใน
ระหว่างการขับเคลื่อน 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระ
นาม อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และอำเภอ
กลุม่เป้าหมายทีผ่่าน
การคัดเลือกฯ 
4. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทา
พระราชดำริ/พระราช
กรณียกจิที่สำคัญ และ
นำมาประยุกตใ์ช้เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดำเนิน
ชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

อำเภอ 
 
 
 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบงัคับของกฎหมาย (สุจริต) 
1 โครงการ

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหา
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของกรมการ
ปกครอง  

1.เพ่ือให้ปลัดอำเภอ
บรรจุใหม่และ
ข้าราชการทีเ่ข้ารว่ม
โครงการเป็นผู้นำใน
การป้องกนั
ปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐในส่วนภูมิภาค  
2.เพ่ือเสริมสร้าง

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 400 
คน (2 รุ่น ๆ ละ 
200 คน) 
2. เกิดการกระตุ้น
เตอืนให้ปลัดอำเภอ
บรรจุใหม่และ
ข้าราชการที่เข้า
ร่วมโครงการได้

3,218,000 ไตรมาส  
2 - 4 

ดำเนินการในไตรมาส 3 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
หัวข้อ (แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

(DOPA Young 
Anti-
Corruption)  
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระเบียบวิธี
ปฏิบัติของข้าราชการ 
และการวางแผน
ป้องกนัปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
3.เพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่ายการป้องกัน
ปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการใน
สังกดั 
4.เพ่ือกระตุ้นเตือนให้
ปลัดอำเภอบรรจุใหม่
และข้าราชการที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ตระหนักและรับรู้การ
ปฏิบัติตนในหน้าที่
ข้าราชการทีด่ี การ
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
และปลูกฝังจิตสำนึกที่
ดีเพ่ือสร้างศรัทธา 

ตระหนักและรับรู้
การปฏิบัติตนใน
หนา้ที่ข้าราชการที่
ดีการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี
เพ่ือสร้างศรัทธา
ให้กับประชาชนใน
การแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนใน
พ้ืนที่ 

- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

2 โครงการ 
จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการ
ทุจริตของ 
กรมการปกครอง 

1. เพ่ือจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการของ
กรมการปกครองและ
ต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
2. เพ่ือรณรงค์ ปลูกฝัง
จิตสำนึกและสร้าง
ค่านิยมในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีธรรมาภิ
บาล และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้แก่บุคลากร
กรมการปกครอง 
3. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีดี่รว่มกัน
ของกรมการปกครอง 

ศปท.ปค. 1. มีบุคลากร
กรมการปกครองได้
รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์
จำนวน 308,919 
คน 
2. มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยา
ข้าราชการของ
กรมการปกครอง 
และการต่อต้าน
การทุจริต ที่ใช้เป็น
สัญลักษณ์ในการ
ขับเคลื่อนการ
ต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิ
ชอบ 
3. บุคลากร

452,800 ไตรมาส  
2 - 3 

1. กรมการปกครองได้จัดทำ
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ช่อง
ทางการร้องเรียนการทุจริต
ให้แก่ที่การปกครองจังหวัด ที่
ทำการปกครองอำเภอ สำนัก/
กอง ทุกแห่ง จำนวน 1,970 
แผ่นป้าย 
2. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
จำนวน 2,925 แผ่นพับ และวี
ดีทัศน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์คูณ
ธรรมของนักปกครอง การ
ส่งเสริมจริยธรรม การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 
3. บุคลากรกรมการปกครองได้
รับทราบการประชาสัมพันธ์
จำนวน 308,919 คน 
4. บุคลากรกรมการปกครองมี
จิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับบุคลากรกรมการ

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
หวัข้อ (แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

กรมการปกครองมี
จิตสำนึกรว่มกันใน
การปฏิบัติหนา้ที่
อย่างมีธรรมาภิบาล
และตอ่ต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับ
บุคลากรกรมการ
ปกครอง 
4. เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีร่วมกันของ
กรมการปกครองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  

ปกครอง 
5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน
ของกรมการปกครองในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

3 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อน
การประเมิน
คุณธรรม            
และความโปร่งใส

1..เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กรอบแนวทางการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั 
(ITA) และสามารถนำ

ศปท.ปค. 1. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน

202,750 ไตรมาส  
2 - 3 

ดำเนินการในไตรมาส 3 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง 
- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)                     
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทิศทางเดียวกนั 
2..เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและยกระดับค่า
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 
2565 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกีย่วกบัการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) รวม
จำนวน 50 คน 
2. ค่าคะแนนการ
ประเมิน ITA ของ
กรมการปกครอง มี
ผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 90 
คะแนน) 

ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
“หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 

4 โครงการ
ขับเคลื่อน 
การประเมิน

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ

ศปท.ปค. 1. กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 445 คน 
2. ค่าคะแนนการ

3,556,200 ไตรมาส  
2 - 3 

จัดอบรมผู้ช่วยจ่าจังหวัดและ
ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบการ
ประเมินคุณธรรมและความ

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของอำเภอ 
(AMPHOE ITA) 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของอำเภอ และ
สามารถนำความรู้ที่ได้
ไปการถ่ายทอดและ
ขยายผล สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัตงิานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทิศทางเดียวกนั 
2. เพ่ือเตรยีมความ
พร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของอำเภอ  
3 เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั 
(ITA) 
 

ประเมิน ITA ของ
อำเภอ มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ไม่
น้อยกว่า 80 
คะแนน) 
 

โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
อำเภอ จำนวน 445 คน 
แบ่งเป็น ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 
จำนวน 75 คน ปลัดอำเภอ 
369 คน จาก 369 อำเภอ  

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
หัวข้อ (แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

5 โครงการ
นายอำเภอแหวน
เพชร 

1.เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บังเกิด
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตาม
นโยบายของรัฐบาล 
2 . เ พ่ื อ ส ร้ า ง ข วั ญ
ก ำลั ง ใจ แ ล ะ เชิ ด ชู
เกยีรติแก่ขา้ราชการ 
3.เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของนายอำเภอและ
กรมการปกครองให้
เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนโดยทั่วไป
มากยิ่งขึ้น 

กจ. 1. นายอำเภอที่มี
ผลงานดีเด่นเป็น
นายอำเภอ 
แหวนเพชร รางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 5 
คน และรางวัล
ชมเชย จำนวน 5 
คน 
2. นายอำเภอ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการจนเกิดผล
งานทีมี่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างทีดี่
ในการครองตน 
ครองคน และครอง
งาน แก่ราชการ
และประชาชน
ทั่วไปและได้รับการ
เผยแพร่สู่
สาธารณะอย่าง
กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1,652,500 ไตรมาส  
3 - 4 

ดำเนินการในไตรมาส 3 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

6 โครงการ
ปลัดอำเภอแหวน
ทองคำ 

1.เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บังเกดิ
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตาม
นโยบายของรัฐบาล 
2.เพ่ือสร้างขวัญ
กำลังใจและเชิดชู
เกียรติแก่ข้าราชการ 
3.เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของปลัดอำเภอและ
กรมการปกครองให้
เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนโดยทัว่ไป
มากยิ่งขึน้ 

กจ. 1. ปลัดอำเภอที่มี
ผลงานดีเด่นเป็น
ปลัดอำเภอแหวน
ทองคำ รางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 6 
คน และรางวัล
ชมเชย จำนวน 6 
คน 
2. ปลัดอำเภอ
สามารถพัฒนา
สมรรถนะ 
(Competency) ที่
จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนทีร่ะดับอำเภอ 
อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตาม
นโยบายของรัฐบาล
และ
กระทรวงมหาดไทย
เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์
ผลยังประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง 

730,426 ไตรมาส 3  - ดำเนินการให้รายงานผล 
การดำเนินโครงการและการ 
ต่อยอด ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

7 โครงการอบรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
สำหรับบุคลากร
กรมการปกครอง 
และสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการ
ปกครอง จำกัด  

เพ่ือสรา้งจิตสำนึก
ให้แก่บุคลากรกรมการ
ปกครอง 
ทุกฝ่าย ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของภัยใน
การทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจติสำนึก 
รบัผิดชอบ มีค่านิยม 
ทัศนคติทีถู่กต้องต่อ
ปัญหาการทุจริต
ประพฤตมิิชอบ 

กจ. 1. ผู้เข้าร่วม 250 
คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
ฝึกฝนจิตใจให้มี
ความสุข ไม่ทำ
ความชั่ว ทำแต่
ความด ีมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

400,800 ไตรมาส 2  1. จัดโครงการในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2565 โดยมี
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมจากบุคลากร
ทุกภาคส่วนของกรมการ
ปกครอง จำนวน 250 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ฝึกฝนจิตใจให้มีความสุข ไม่ทำ
ความชั่ว ทำแต่ความดี มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

- ดำเนินการใหร้ายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Digitalization” (หัวข้อ  
E-DOPA Smart Human)  
ในทกุไตรมาส 
 

8 โครงการ
เครือข่าย
หมู่บ้าน/ชุมชน
รว่มใจ  
ต้านภัยยาเสพติด 

1. อำเภอมีบัญชี
รายชื่อประชาชนวัย
เสี่ยง (ห้วงอายุ 13-
29 ปี) ที่มแีนวโน้มจะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดหรือสร้าง
ปัญหาในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนใน
อนาคตเพ่ือใช้เป็น

สน.อส. 1. ประชาชนในวัย
กลุม่เสี่ยง (ห้วงอายุ 
13 -29 ปี) ทีมี
แนวโน้มจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดหรือสรา้งปัญหา
ในพ้ืนทีห่มู่บ้าน/
ชุมชน ทั่วประเทศ 

3,200,000 ไตรมาส  
1 - 2 

ดำเนินการในไตรมาส 3 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

กลุ่มเป้าหมายที่จะ
นำมาฝึกอบรมในปี
ต่อไป 
2. จังหวัด/อำเภอ
สามารถค้นหาและ
คัดเลือกกลุ่ม
ประชาชนวัยเสี่ยง 
(ห้วงอายุ 13-29 ปี) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 
1,500 คน ที่
พิจารณาแล้วว่า
สามารถนำมาพัฒนา
ให้เป็นผู้นำ หรือเป็น
แนวร่วมทำกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
3. สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม
ประชาชนอายุวัยเสี่ยง 
(ห้วงอายุ 13-29 ปี) 
โดยการมีส่วนร่วม              
ในกจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
กีฬา ดนตรี อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อห่างไกล
สิ่งยั่วยุโดยเฉพาะยา

จำนวน 1,500 คน 
2. ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน มี
คุณธรรม/จริยธรรม 
ต่อสังคม และ
พัฒนาให้เป็น
เครือข่ายแกนนำใน
การเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด เขา้ใจถึง
พิษภัยของยาเสพ
ติด สามารถกลับไป
ช่วยเหลือสังคม ใน
การดำเนินกิจกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์ให้
หมู่บ้าน/ชุมชนใน
พ้ืนที่เพ่ือให้
ห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

เสพติด 
4. สามารถเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความเข้มแข็งให้
เยาวชน ประชาชนใน
ครอบครัว/ชุมชน ได้
เข้าใจถึงโทษภัยของยา
เสพติด รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
และร่วมเฝ้าระวังไม่ให้
ปัญหายาเสพติดเขา้มา
สู่หมู่บ้าน/ชุมชน และ
สามารถลดและ
ป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม ่โดย
การจัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
5. สามารถเพ่ิม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของอำเภอใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดย



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

การนำประชาชนที่
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเครอืข่าย
หมูบ่้าน/ชุมชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปี 2564 
อำเภอละ 8 - 15 คน 
มาช่วยเหลืองานของ
ทางราชการ  
6. ประชาชนวัยเสี่ยง 
(ห้วงอายุ 13 - 29 ปี) 
มีการรวมตัวเป็น
องค์กร หรือเครือข่าย
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติดที่เข้มแข็งมีผู้นำ
ขับเคลื่อนการสร้าง
กิจกรรมกลุ่มใน
ลักษณะรุ่นต่อรุ่น 

3. มีจิตอาสาบริการประชาชน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน (จิตอาสา)  
1 โครงการ 

กรมการปกครอง 
จิตสาธารณะ  
(DOPA Spirit)  
ประจำปี

1. เพ่ือให้บุคลากร
กรมการปกครองได้
พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะ ปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดมี
จิตสำนึกในการให้และ

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 152 
คน(ครั้งละ 66 คน 
จำนวน 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 20 คน จำนวน 
1 ครั้ง) 

529,000 ไตรมาส  
3 - 4 

ดำเนินการในไตรมาส 3 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability” หัวข้อ 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

การบริการ  
2. เพ่ือให้ข้าราชการ
ได้รับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเอง ให้มี
จติสาธารณะ เกิด
ความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรม และ
สมานฉันท์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี
สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครวั ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง
แนวร่วมให้ข้าราชการ
ร่วมเปน็ “เครือข่าย
คุณธรรมจริยธรรมของ
กรมการปกครอง” 
3. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรของ
กรมการปกครอง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องจิตสาธารณะมี
ความตระหนักรู้และ
เกิดจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง

2. บุคลากร
กรมการปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องจิต
สาธารณะและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
มีจิตสาธารณะมี
ความตระหนักรู้
และเกิดจิตสำนึกใน
การรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ
โดยรวมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมการ
ปกครอง และใน
ฐานะสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

(แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
“หมู่บ้าน อยู่เย็น”) ในทุกไตร
มาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพโดยรวม 
ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรกรมการ
ปกครอง และในฐานะ
สมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้
ข้าราชการกรมการ
ปกครองทุกระดับได้
ทำกิจกรรมร่วมกัน 
ก่อให้เกิด 
การสานสัมพนัธ์ ความ
รกัสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร
กรมการปกครอง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2 โครงการบริจาค
โลหิต 

บริจาคโลหิตเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล 
ปลูกฝังจิตสำนึกให้
บุคลากรกรมการ
ปกครองมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือ

สล.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 100 
คน ต่อหนึ่งครั้ง 
2. เป็นการ
ตรวจเช็คสุขภาพ
อย่างง่ายทุกครั้งที่

- ไตรมาส  
1 - 4 

มีการจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” เมือ่
วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ 
กรมการปกครอง โดยมีผู้ร่วม
บรจิาคโลหิต จำนวน 158 คน 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ กำหนดการจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิตในรอบ
ถัดไป ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง แผ่น
ประชาสัมพันธ์ กระดาน



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ผู้อื่น และเพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่กรมการปกครอง 

ได้บริจาคเลือด 
เช่น ชั่งน้ำหนัก วัด
ความดันโลหิต และ
ตรวจความเข้มข้น
ของเลือด ช่วยให้
ได้รับการรักษา
โดยเร็ว ลดการ
แพร่กระจายของ
โรคลด
ภาวะแทรกซ้อน
และลดความพิการ
ได้  

คิดเป็น 120 ยูนิต และวันที่ 
26 เมษายน 2565 มีผู้ร่วม
บรจิาคโลหิต จำนวน 142 คน 
คิดเป็น 115 ยูนิต 

ประชาสัมพันธ์ 
 

4. เคารพในความแตกต่างของสังคมและต่อต้านการใช้ความรุนแรง (สุจริต)  
1.  ประกาศ

เจตนารมณ์
ต่อต้านการ
คุกคามทางเพศ
และการใช้ความ
รุนแรง 

เพ่ือสร้างค่านิยมให้แก่
บุคลากรกรมการ
ปกครองในการเคารพ
ซ่ึงความแตกต่างทาง
เพศสภาวะ ช่วงอายุ 
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย 
ต่อการคุกคามทางเพศ 

ศปท.ปค. 1. มีประกาศ
เจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการคุกคาม
ทางเพศและการใช้
ความรนุแรง 
2. สามารถสร้าง
ค่านิยมไม่ยอม ไม่
ทน ไม่เฉย  ต่อการ

- ไตรมาส 2 1. ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการคุกคามทางเพศและ
การใช้ความรนุแรง 
2. บุคลากรมีค่านิยมไม่ยอม ไม่
ทน ไม่เฉย  ต่อการคุกคามทาง
เพศ เคารพความแตกต่าง ลด
การใช้อำนาจโดยมิชอบของ
บุคลากรกรมการปกครอง 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ แจ้งประกาศ 
และแจ้งเวียนไปยังทุกอำเภอ 
ในทีป่ระชุมประจำเดือน 
กรมการปกครอง และรูปแบบ
หนังสือราชการ 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

คุกคามทางเพศ 
เคารพความ
แตกต่าง ลดการใช้
อำนาจโดยมิชอบ
ของบุคลากร
กรมการปกครอง 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการ
แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
แบบบูรณาการ
ภายใต้แนวทาง
สันติวิธ ี

1.เพ่ือชี้แจงทำความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแบบ
บูรณาการ 
2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการแกไ้ข
ปัญหาความขัดแย้ง
แบบบูรณาการภายใต้
แนวทางสันติวิถี 
3. เพ่ือให้อำเภอเป็น
หน่วยงานหลักในการ
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
4. เพ่ือเสริมสร้าง
แนวคิดการจัดการ

สน.มน. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจำนวน 
80 คน มีความรู้
และสามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ในพ้ืนที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

318,700 ไตรมาส 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมโดยมีผู้
เข้าจำนวน 80 คน การอบรม
ดังกล่าวทำให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้และสามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ในพ้ืนทีไ่ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี  

3 โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์โดย
ผ่านกลไก
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1. เพื่อให้ประเทศชาติ 
สังคมและประชาชนมี
ความปรองดอง
สมานฉนัท ์ผู้เห็นต่าง
ทางความคิดของคนใน
ชาติสามารถอยู่ร่วมกนั
ได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกนัแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง 
2. เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
บนพื้นฐานความ
แตกต่างทางความคิด 
3. เพื่อประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มี
ความสามัคคีปรองดอง 
มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และความ

สน.ปท. 1. มีชุดปฏิบัติ การ
ขับเคลื่อนสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ประจำ
ตำบลโดยผ่าน
กลไก
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จำนวน 
347 ชุดๆ ละ 5 
คน และลงพืน้ที่
ตำบลละ 4 ครัง้ 
รวม 1,388 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย  
2. ประเทศชาติ 
สังคม และ
ประชาชนมีความ
ปรองดอง
สมานฉนัทผ์ู้เห็น
ต่างทางความคิด 
ของคนในชาติ 

13,881,400 ไตรมาส  
1 - 4 

1. ดำเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการการขับเคลื่อนสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ประจำตำบลโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 
26 จังหวัด 197 ชุด  
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนสร้างความปรองดอง
สมานฉันทป์ระจำตำบลโดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จำนวน 15 จังหวัด 150 ชุด  
 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “DOPA 
Sustainability”  
หัวข้อ (แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตาม 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

สมดุลระหว่างการ
พัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาจิตใจ 
4. เพื่อให้สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรม และ
มีโอกาสทัดเทียมกนั 
เพ่ือขจดัความเหลื่อม
ล้ำ 
5. เพื่อประชาชนมี
ความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
6. คณะกรรมการ
หมูบ่้านสามารถ
ดำเนินการจัดทำแผน
หมู่บ้านที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนการปฏิรูป
ประเทศได้ 

สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ร่วมกันสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคี เพ่ือนำไปสู่
ความมัน่คง มั่งค่ัง
ของชาติ และ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน  

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อิหม่ามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

1. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ การปรับตัว 
และพัฒนาตนเอง  
2. เพ่ือสร้างความ
ตระหนัก เข้าใจปัญหา

กฮ. 1. มีผู้เข้าร่วม
อบรม 560 คน 
2. อิหม่ามท่ีเข้า
ร่วมอบรมมีความรู ้
สามารถปรับตัว

190,300 ไตรมาส 3 1. ผู้เข้าร่วมอบรม 560 คน 
2. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมี
ความรู ้สามารถปรับตัวและ
พัฒนาตนเองในสถานการณ์
ปัจจุบัน                      

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ต่าง ๆ ในฐานะเป็น
ผู้นำศาสนาอิสลามที่
สามารถ นำหลักการ
ทางศาสนามาปรับใช้
ภายในชุมชน ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
3. เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการทำงานเชิง
รกุ คิดรูปแบบการ
ป้องกันปัญหา การอบรม
สั่งสอนสร้างจิตสำนึกใน
การดำรงตนตามวิถี
อิสลามและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 
4. เพ่ือนำแนวคิดและ
มุมมองของต่างศาสนิก
ที่มตี่อศาสนาอิสลาม
มาปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหา             ต่าง 

และพัฒนาตนเอง
ในสถานการณ์
ปัจจุบัน                      
3. อิหม่ามที่เข้า
ร่วมอบรมมีความ
ตระหนัก เข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ใน
ฐานะเป็นผู้นำ
ศาสนาทีส่ามารถ  
นำหลักการทาง
ศาสนามาปรับใช้
ภายในชุมชน  
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้เป็น
อย่างดี 
4. อิหม่ามท่ีเข้า
รว่มอบรมมี
ศักยภาพและ
ทักษะในการ
ขับเคลื่อนองค์กร
และชุมชนให้มี

3. อิหม่ามที่เข้าร่วมอบรมมี
ความตระหนัก เขา้ใจปัญหา   
ต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้นำศาสนา
ทีส่ามารถ นำหลักการทาง
ศาสนามาปรับใช้ภายในชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี 
4. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมี
ศักยภาพและทักษะ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ 

(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ๆ สร้างความเข้าใจอัน
ดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

5 โครงการสัมมนา
เยาวชน
เสริมสร้างสันติ
สุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน
มีความรักความหวง
แหนในแผ่นดิน รู้จัก
ตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดินและปกป้อง
เทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ 

สน.มน. 1. มีผู้เข้ารว่ม 
152 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ความรัก ความหวง
แหน ในแผ่นดินเกิด 
รู้จักตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน และปกป้อง
เทดิทูนสถาบันหลัก
ของชาติ 

1,305,600 ไตรมาส 4 ดำเนินการไตรมาส 4 - ดำเนินการใหร้ายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ 

 

6 โครงการ “สาน
ใจไทย  สู่ใจใต้” 
กรมการปกครอง 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน
เป็นคนดี มีคุณธรรม  

สน.มน. 1. มีผู้เข้าร่วม 
320 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และ
ประสบการณท์ี่มี
คุณภาพ นำไปสู่การ

1,634,900 ไตรมาส 4 ดำเนินการไตรมาส 4 - ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

เป็นผู้นำและพลัง
ของแผ่นดินใน
อนาคต 

- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ 

 
7 โครงการอบรม

บุคลากรระดับ
จังหวัดและ
อำเภอ ในการ
ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง                  
และทางอาญา 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพปลัดอำเภอ
ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่งและทางอาญา
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททาง
แพ่งและทางอาญา 
พ.ศ. 2553 อย่างถ่อง
แท้ เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 
2. เพื่อเป็นการเพ่ิม
ช่องทางด้านการ
อำนวยความเป็นธรรม
และยกระดับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ความยุติธรรม
ทางเลือก อันเป็นการ

สน.สก. 1. จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ผ่านการฝึกอบรม 
จำนวน 954 คน 
2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมคีวาม
เข้าใจในการปฏิบัติ
หนา้ทีด่้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท
อย่างถ่องแท้ 
ปฏิบัติงาน ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม 
และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานด้วย
ความเที่ยงธรรม 

791,445 ไตรมาส  
1 - 4 

1. ดำเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564  ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2565  
2. ปัจจุบนัดำเนินการอบรม
แล้วเสร็จจำนวน 10 รุ่น 500 
คน อยูร่ะหว่างดำเนินการ 9 
รุ่น จำนวน 454 คน 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ลดปรมิาณคดีขึ้นสู่ศาล 
สร้างความสมานฉันท ์
ความปรองดองให้
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

8 โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติ
สืบสวนคดีค้า
มนุษย์ 
ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือ
บริการ 
และคดีค้ามนุษย์
ออนไลน์ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ที่
จำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าทีชุ่ด
ปฏิบัติการพเิศษ 
กรมการปกครอง
เกีย่วกบัคดีค้ามนุษย ์
ด้านการบังคับใช้
แรงงาน หรือบริการ 
และอาชญากรรม
ออนไลน์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและข้อบังคบั
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการกรมการ
ปกครอง 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
สืบสวน จับกุม 
ป้องกันและ
ปราบปราม การค้า

สน.สก. 1. ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม จำนวน 
44  คน 
2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัคดีค้า
มนษุย์ ด้านการ
บังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการ และ
อาชญากรรม
ออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีทักษะ 
สามารถทำ การ
สืบสวน จับกุม 
ป้องกันและ

623,115 ไตรมาส  
1 – 4 

1. มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 
21 คน 
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ มีมาตรฐานคุณธรรม 
จรยิธรรม สามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีค้า
มนษุย์ ด้านการบังคับใช้
แรงงาน หรือบรกิาร และ
อาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ทักษะ สามารถทำ 
การสืบสวน จับกุม ป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย์ ด้าน
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
และอาชญากรรมออนไลน์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามาร
รถนำความรู้ ทักษะ และ

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
(หัวข้อ อำเภอมั่นคง ปลอดภัย) 
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

มนุษย ์ด้านการบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ
และอาชญากรรม
ออนไลน์ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง 
3. เพ่ือให้ชุด
ปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองที่
ไดร้บัการฝึกอบรมนำ
ความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์ไป
ถ่ายทอดให้แก่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองใน
ส่วนภูมิภาคต่อไป 

ปราบปรามการค้า
มนุษย์ ด้านการ
บังคับใช้แรงงาน
หรอืบริการ และ
อาชญากรรม
ออนไลน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารรถ
นำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์
ไปถ่ายทอดให้แก่
ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
ฝ่ายปกครองในส่วน
ภูมิภาค 
5. ประเทศไทย
ได้รับการปรับ
ระดับในรายงาน
สถานการณ์การค้า
มนุษย์ของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใน
ระดับท่ีดีขึน้ 
 

ประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่าย
ปกครองในสว่นภูมภิาค 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักศาสนา 
1 โครงการ

เสริมสร้าง
จริยธรรม 
คุณธรรม 
เสริมสร้างความ
รักชาติและ
เสริมสร้างวินัย
แก่คนในชาติ 

๑. เพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของ
โลก ประจำปี ๒๕65  
ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์
บทบาทของกรมการ
ปกครอง 
ในการสนับสนุนการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของ
โลก ประจำปี ๒๕65 
3.๓ เพ่ือให้บุคลากร
สังกดักรมการปกครอง
ไดป้ฏิบัติธรรมตาม
สมควร 

สน.ปท. 1.ประชาสัมพันธ์
บทบาทของ
กรมการปกครอง  
ในการสนับสนุน
กิจกรรมงาน
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิ
สาขบูชาวันสำคัญ
สากลของโลก 
ประจำปี ๒๕65 
2. จัดบุคลากร
กรมการปกครอง
ร่วมขบวนอัญเชิญ
พระบรม
สารีริกธาตุและ
บริการมวลชนที่เข้า
ร่วมอัญเชิญพระ
บรมสารรีิกธาต ุ
3.จัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมและรับ
ฟังการบรรยายธรรม 
รวมทั้งการถวาย

4,335,300 ไตรมาส  
1 - 4 

ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้ 76 จังหวัด จังหวัดละ 
5,700 บาท และอำเภอละ 
1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,750,200 บาท เพื่อ
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น E-DOPA Heart  
หัวข้อ “การปกป้องเทิดทูน 
สถาบันหลักของชาติ” 
ในทกุไตรมาส 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ภัตตาหารปัจจัย
ไทยธรรมแด่
พระสงฆ ์

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมนำ

อาหารจากบ้าน
มารับประทานที่
ทำงาน 

เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของบุคลากร
กรมการปกครอง  
 

ทุกสำนัก/
กอง 

บุคลากรกรมการ
ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรกรมการ
ปกครอง 

- ไตรมาส  
1 - 4 

ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน 
ร้อยละ 70 นำอาหารมา
รับประทานในที่ทำงาน เพื่อลด
ค่าครองชีพ  

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
และแผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยนื 
และเพ่ือให้บุคลากรกรมการ
ปกครองได้เกิดการต่อยอด 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 
1 โครงการคัดเลือก

หมู่บ้านเข้มแข็ง 
ตามแนวทาง
แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) 

1. เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และปอ้งกันตนเอง 
(อพป.) ให้สามารถ 
“บำบดัทุกข์ บำรุงสุข” 
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างแท้จรงิ 

สน.ปท. 1. ประชาชนและ
กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกำนัน
แพทย์ประจำตำบล 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จำนวน 967,353 
คน 
2. กำนนั 
ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
กลางหมู่บ้าน อพป. 

9,600,000 ไตรมาส  
1 - 4 

1. แจ้งจังหวัดดำเนินการ
คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งฯ 
ระดับอำเภอและจังหวัด โดย
จัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการ 4,157,900 บาท 
โดยมีกำหนดส่งผลการค
คัดเลือก ภายในวันที่ 20 พ.ค. 
65  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ในระดับเขตและ
ระดับภาค  

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 
ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability”  
หัวข้อ (แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

2. เพ่ือคัดเลือก
หมู่บ้านที่มีความ
เข้มแข็งและมีผลการ
ดำเนินงานดีเด่นใน
ระดบัตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต และระดับ
ภาค นำมา
ประชาสัมพันธ์แนวคดิ
และผลงาน 
3. เพ่ือมอบรางวัลและ
เชิดชูเกียรติให้แก่
หมู่บ้านที่มีผลงานโดด
เด่น  

มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน เพ่ือ
ประโยชน์ของ
ประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. มีการนำผลงาน
ของหมู่บ้านที่มีผล
การดำเนินงานโดด
เด่นในทุกภูมิภาค
ทั้งประเทศไป
ประชาสัมพันธ์
แนวคิดและผลงาน
ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่าง
แพร่หลาย 
4. สามารถสร้าง
แรงจูงใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ้านที่มี
ผลงานโดดเด่น 

2 โครงการอำเภอ
คุณธรรม 
“ต้นแบบ” 

กำหนดให้อำเภอมีการ
ขับเคลื่อนเป็นอำเภอ
คุณธรรม โดยการ

ศปท.ปค. 1. ร้อยละ 40 
ได้รับการประเมินอยู่
ในระดับอำเภอ

- ไตรมาส  
2 - 4 

1. จัดทำคู่มือการขับเคลื่อน
อำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

- ดำเนินการให้รายงานผลการ
ดำเนินโครงการและการต่อยอด 
ในทีป่ระชุม 10 Flagships to 
DOPA all smart 2022 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
 

รว่มมือกันเป็นเครือข่าย
ประชารฐั โดยกำหนด
เป้าหมาย “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดี
ที่อยากทำ” 

คุณธรรม 
“ต้นแบบ” 
2. เกิดสังคม
คุณธรรมที่มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มี
ความสมานฉันท ์
ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของ
ศาสนา 
 
 

2565 เพื่อให้ทุกอำเภอได้ใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ตามตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินอำเภอ
คุณธรรม 9 ข้อ ของ
คณะอนุกรรมการด้านการ
ประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ 
และจังหวัดคณุธรรม 
2. จัดทำเว็บไซต์ “อำเภอ
คุณธรรม” สำหรับการนำเข้า
ข้อมูลการประเมินอำเภอ
คุณธรรมของทุกอำเภอ เพื่อให้
ง่ายต่อการประเมินและรวบรวม
ข้อมูล 
3. ได้กับกับติดตามอำเภอใน
การดำเนินการตามตัวชี้วัด โดย
อำเภอ 466 อำเภอ ได้
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและมี
ความพร้อมสำหรับการรับการ
ประเมิน 
 

ประเด็น “E-DOPA 
Sustainability” หัวขอ้ 
(แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
“หมู่บ้าน อยู่เย็น”)  
ในทกุไตรมาส 
- แจ้งให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

การติดตามความสำเร็จของแผน 

3 กิจกรรมสวมใส่
ผ้าไทย 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเป็น
การสนับสนุนสนิค้าที่
ผลิตจากประเทศไทย 
อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือกระตุน้ให้
เกิดค่านิยมในการรักษา
วัฒนธรรมอย่าง
แพร่หลาย 

ทุกสำนัก/
กอง 

เกิดวัฒนธรรม
องค์กรในการสวม
ใส่ผ้าไทย  
เป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานราชการ
อ่ืนและประชาชน
ทั่วไป 

- ไตรมาส  
1 - 4 

1. กรมการปกครอง มีหนังสือ 
มท 0301.1/ว 1303 ลงวนัที่ 
9 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้วย
การรณรงค์ใส่ผ้าไทย หรือผ้า
พ้ืนเมือง “ผ้าไทย ใส่สนุก ทุก
โอกาส” 
2. ข้าราชการ บุคลากร 
พนักงาน สังกัดกรมการ
ปกครองสวมใส่ผ้าไทยอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวัน
อังคารและวันศุกร์ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุก
ช่องทางทัง้การสั่งการเป็นหนงัสือ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน ์และ
แผ่นประชาสัมพันธ ์เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และ
เพ่ือให้บุคลากรกรมการปกครอง
ได้เกิดการต่อยอด 

 
                   



 

 

 
ผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 
ลำดับ โครงการ ผลการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
1 กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ✔  
2 กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำจากโฟมหรือพลา

สติกแบบใช้ครั้งเดียว 
✔  

3 กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน ✔  
4 กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างนิสัย สุขลักษณะ)  ✔  
5 กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ✔  

6 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ✔  
7 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) "อำเภอสะดวก" ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

✔  

8 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณกลาง กรมการปกครอง ✔  
9 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน E 

– Border Pass ผ่าน Platform กลาง การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ของกรมการปกครอง 

✔  

10 โครงการจัดทำระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กรมการปกครอง 

✔  

11 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

✔  

12 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระนามาภิไธยพระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ                     
12 อำเภอ  

✔  

13 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ✔ 

14 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ของกรมการปกครอง 

✔  

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 ✔ 

16 โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

✔  

17 โครงการนายอำเภอแหวนเพชร  ✔ 
18 โครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ  ✔ 



 

 

19 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการ
ปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 

✔  

20 โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด  ✔ 
21 โครงการกรมการปกครองจิตสาธารณะ (DOPA Spirit) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ✔ 

22 โครงการบริจาคโลหิต ✔  
23 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง ✔  
24 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณา

การภายใต้แนวทางสันติวิธี 
✔  

25 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

✔  

26 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพอิหม่ามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

✔  

27 โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  ✔ 
28 โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” กรมการปกครอง  ✔ 
29 โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

✔  

30 โครงการฝึกภาคปฏิบัติสืบสวนคดีค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการและคดีค้ามนุษย์ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

✔  

31 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและ
เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ 

✔  

32 กิจกรรมนำอาหารจากบ้านมารับประทานที่ทำงาน ✔  
33 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 

(หมู่บ้าน อยู่เย็น) 
✔  

34 โครงการอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ✔  
35 กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ✔  

รวม 35 โครงการ/กิจกรรม 27 8 
ร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด 77.14 22.86 

 
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2565 

 


