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ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ปัญหาที่อยากแก้ 
1. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1. กิจกรรมรณรงค์ลด
การใช้กระดาษและ
หมึกพิมพ์ 

เพ่ือรณรงค์ให้ทุกสำนัก/กองใช้
กระดาษและหมึกพิมพ์อย่างคุ้มค่า 
โดยปริมาณการใช้กระดาษและ
หมึกพิมพ์ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

ทุกสำนัก/กอง การจัดซื้อจัดจ้างกระดาษ
และหมึกพิมพ์ลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

- ไตรมาส 
 1 - 4 

1. ยอดจัดซ้ือจัดจ้างกระดาษและหมึกพิมพ์
ลดลงร้อยละ 5  
2. ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการให้ส่งเอกสารที่
มีจำนวนมาก หรือเอกสารที่มีลักษณะแจ้ง
เพ่ือทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบส่งเอกสารออนไลน์ของกรม                
การปกครองเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
3. ทุกสำนัก/กอง มีการกำหนดให้ใช้
เอกสารแบบหน้า-หลัง ในเอกสารที่ไม่มี
ความสำคัญ  

2. กิจกรรมรณรงค์การใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสตกิ
และภาชนะที่ทำจาก
โฟมหรือพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียว 

เพ่ือรณรงคใ์ห้ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหน้าที ่ทุกสำนัก/กอง ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติกและใช้ภาชนะ
บรรจุอาหาร เครื่องดื่ม แบบล้าง
กลับมาใช้ใหม่ แทนโฟม หรือ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

ทุกสำนัก/กอง ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/กอง 

- ไตรมาส 1- 4 ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 75 
ใช้ถุงผ้าถุงพลาสติกแบบสามารถใช้ซ้ำได้ ใช้
ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม แบบล้าง
กลับมาใช้ใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ใน
ทุกช่องทาง 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

3. กิจกรรมแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ลดของเสีย 
ลดโลกร้อน 

เพ่ือเป็นการคัดแยกขยะที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้
ชีวิตประจำวัน ให้สะดวกต่อการ
กำจัดทำลายและนำกลับไปใช้ใหม่ 
ทำให้ใช้พลังงานในการกำจัด
ทำลายน้อยลง ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ทุกสำนัก/กอง ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของทุกสำนัก/กอง มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การคัดแยกขยะ และมีการ
ดำเนินการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

- ไตรมาส 1- 4 1. ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยก
ขยะ และได้ดำเนินการแยกขยะ ในจุดที่
กรมการปกครองได้จัดเตรียมไว้ให้  
2. ทุกสำนัก/กอง จัดเตรียมถังขยะแต่ละ
ประเภท เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่การคัด
แยกขยะตามกิจกรรม 

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันโรคติดต่อ 
1 กิจกรรม 5 ส.  

(สะสาง สะอาด 
สะดวก สร้างนิสัย 
สุขลักษณะ) 

เพ่ือให้สถานที่ทำงานเกิดความ
สะอาด ปราศจากของใช้ที่ไม่มี
ความจำเป็น อันเป็นการก่อตัวของ
เชื้อโรค และยังเป็นการสร้างนิสัย
ให้บุคลากรเกิดความตระหนักใน
การรักษาความสะอาด 

ทุกสำนัก/กอง 1. ทุกสำนัก/กอง จัด
กิจกรรมในทุกไตรมาส 
2. สถานทีท่ำงานมีความ
สะอาด เอ้ืออำนวยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ถูกสุขลักษณะ 

- ไตรมาส 1- 4 ทุกสำนัก/กอง ได้จัดกิจกรรม 5 ส.  
ในทุกไตรมาส และ สถานที่ทำงาน 
มีความสะอาด เอ้ืออำนวยต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ถูกสุขลักษณะ 
 
 

2 กิจกรรมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 19) 

เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง มีมาตรการ
ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  

- ไตรมาส  1 - 
4 

1. ทุกสำนัก/กอง มี ATK เพ่ือให้บุคลากรที่
มีความเสี่ยงได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 
ติดตั้งตู้สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ
เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ ให้ผู้ที่เข้า
สถานทีทุ่กคนต้องสวมหน้ากากอนามัย พ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานทีท่ำงานหากได้รับ
รายงานการติดเชื้อของบุคลากร  
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2. สั่งการให้ทุกสำนัก/กอง ให้เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 80 หรือร้อยละ 50 ทำงานใน
รูปแบบ Work From Anywhere ในห้วงที่
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง 

3 โครงการตรวจ
สุขภาพประจำปี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่
บุคลากรกรมการปกครองให้มี
สุขภาพที่ดี เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอัน
เกิดจากการเจ็บป่วย 

กจ. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
ปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง 

- ไตรมาส  1 - 
4 

1. ดำเนินการจัดกจิกรรมตรวจสุขภาพ 
ประจำปี ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากร
ส่วนกลางโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 630 คน  
2. กำหนดจัดกจิกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่  
27 มิถุนายน 2565 

3. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1 กิจกรรมขับเคลื่อน

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

1. เพ่ือยกระดับงานบริการ
ประชาชนของกรมการปกครองให้
มีมาตรฐานสากลในระดับประเทศ 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใต้แนวคิด "สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" 
2. เพ่ือส่งเสริมสำนักทะเบียน/จุด
บริการ นำร่องการส่งสมัครขอรับ
รองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

สน.บท. 1. สามารถยกระดับงาน
บริการประชาชนของ
กรมการปกครองให้มี
มาตรฐานสากลใน
ระดับประเทศ ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนภายใต้แนวคิด 
"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง
ง่าย"  

2,800,000 
บาท 

(จำนวน 28 
อำเภอ  

อำเภอละ 
100,000 

บาท) 

ไตรมาส  
1 - 4 

1. สำนักทะเบียน/จุดบริการ ในสังกัด
กรมการปกครอง ส่งใบสมัคร ขอรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 
จำนวน 373 แห่ง ประกอบด้วย สำนัก
ทะเบียนอำเภอ จำนวน 133 แห่ง ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอจำนวน 228 แห่ง และ
สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 12 
แห่ง 
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2. สำนักทะเบียน/จุด
บริการ นำร่องการส่ง
สมัครขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
(โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
สำหรับหน่วยบริการสำนัก
ทะเบียนอำเภอ จังหวัดละ 
1 แห่ง รวม 76 แห่ง และ
สำนักทะเบียนอำเภอแห่ง
อ่ืนที่สนใจสมัครรับรอง
เพ่ิมเติม) 

2. กำชับสำนักทะเบียนภาค 1 – 9 และ
สำนักทะเบียนสาขา ให้เตรียมความพร้อม
สำหรับการให้บริการประชาชนและการของ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) แก่สำนักทะเบียนที่
เข้าขอรับการรับรองฯ  
3. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศรายชื่อรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ที่ผ่านการประเมนิในสังกัดกรมการปกครอง
ทั้งสิ้น 53 แห่ง  
4. ประสานงานกับอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดกรองรอบเอกสารเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการลงพ้ืนที่ 

2 โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
กลาง กรมการ
ปกครอง 

เพ่ือให้งานสรรบรรณกลาง 
กรมการปกครอง จัดส่งหนังสือ
ราชการที่มาถึงกรมการปกครอง 
ให้ทุกสำนัก/กอง ในรูปแบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
โดยเชื่อมโยงกับ MailGoThai ของ
สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล   

สล.ปค. 1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของสำนัก/กอง ต่อการ
ให้บริการ 
2. การรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการของกรมการ
ปกครองเกิดความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน ลดภาระดา้น

200,000 ไตรมาส 1- 4 ได้ดำเนินการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ ปค. 
เพ่ือรองรับการรับส่งหนังสือราชการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  
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งบประมาณ ลดอัตรา
กำลังคน ลดการใช้
ทรัพยากร สามารถ
ให้บริการจัดส่งหนังสือได้
ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่าน
ช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชนในการออก
หนังสือผ่านแดน E – 
Border Pass ผ่าน 
Platform กลาง การ
ให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) 
ของกรมการปกครอง 

เพ่ือลดระยะเวลาในการขอออก
หนังสือผ่านแดน ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนและ
เอกสาร และลดความแออัดในการ
รวมตัว 

สน.มน. 1. ประชาชนที่มาขอใช้
บริการในการออกหนังสือ
ผ่านแดนผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ สำนักงาน
ออกหนังสือผ่านแดน 77 
แห่งทั่วประเทศ จำนวน 
5,000 ราย 
2. ประชาชนได้รับบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อราชการ 
3. ยกระดับการให้บริการ
โดยปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับ

 ไตรมาส 1- 4 1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
วันที่ 21 เมษายน 2565 มีประชาคนใช้
บรกิารออกหนังสือผ่านแดนผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวน 16,568 ราย 
2. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ราชการ 
3. มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้
สอดคล้องกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

การทำธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

4 โครงการจัดทำระบบ
จดัการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
กรมการปกครอง 

เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส/เรื่องร้องเรียน ติดตาม
และตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง 
ทัง้ส่วนกลางและภูมิภาค ใน
รูปแบบออนไลน์ (Online) 

ศปท.ปค. สามารถเป็นช่องทางใน
การแจง้เบาะแส/เรื่อง
รอ้งเรียน ติดตามและ
ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด
กรมการปกครอง ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค 

 ไตรมาส 1- 4 1. ไดจ้ัดทำระบบร้องเรียนการร้องเรียนการ
ทุจริต ของบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ 
2. ได้จัดทำคู่มือสำหรับการใช้งานระบบฯ 
เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้งาน  

ความดีที่อยากทำ 
 1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระยคุลบาท 

1 โครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่และหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สามารถนำหลักการสำคัญของวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ มาใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับหมู่บ้านโดยพัฒนาและ

สน.ปท. 1.ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 34 
จังหวัดและวิทยากรแกน
นำระดับอำเภอ 369 
อำเภอได้รับการฝึกอบรมฯ 
2.วิทยากรแกนนำฯ ขยาย
ผลการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย ใน 369 
อำเภอ 
3. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิหนา้ที่
และหลักการปกครองใน

6,877,200 ไตรมาส 1- 4 1.ผู้ช่วยจ่าจังหวัด 34 จังหวดัและวิทยากร
แกนนำระดับอำเภอ 403 อำเภอได้รับการ
ฝึกอบรมฯ 
2. อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับ
หมู่บ้าน ขับเคลื่อนหลักการสำคัญของวิถี
ชีวิต 4 ด้าน ประกอบด้วย  
2.1. การยึดหลักกฎหมายและเหตุผลและ
สันติวิถี  
2.2. การปฏิบัติตามเสียงข้างมากรับฟัง
เสียงข้างน้อย  
2.3. ความรับผิดชอบและความเสียสละเพ่ือ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยของอาสาสมัคร
ต้นแบบประชาธิปไตยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง มี
ความเขม้แข็ง 
2.อาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตยประจำ
หมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ พัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
3.ประชาชนมี
กระบวนการขับเคลื่อน
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถชีีวิต 

ส่วนร่วม  
2.4. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
การเมือง)  
โดยผ่านกิจกรรม “1 กิจกรรม 1 เดือน 1 
หมู่บ้าน” จำนวน 25,075 ครั้งโดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 968,412 คน 

 

  2 โครงการขบัเคลื่อน
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อ

๑. เพ่ือเป็นการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบัน
หลักของชาติ โดยดำเนินกิจกรรม 
อันเป็นการเทิดทูนและเชิดชูพระ
เกียรติแก่พระมหากษัตริย์ และ

วช. 1. สรา้งการรบัรู้ให้
ประชาชนอย่างน้อย 30 
อำเภอ  
2. เกิดการพัฒนาเชิง
กายภาพของหน่วยบริการ

6,950,000 ไตรมาส  
1 - 3 

1. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
เทิดพระเกียรตสิำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตาม
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม 
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ  



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ตามพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย  
พระนาม และอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
12 อำเภอ  
 

พระบรมวงศานุวงศ์ไทย 
ทีไ่ด้พระราชทานพระปรมาภิไธย 
พระนามาภิไธย พระนามเป็นชื่อ
อำเภอและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2. เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงเพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนักและกระตุ้น
จิตสำนึกในการเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์  
พระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทาน
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนามเป็นชื่ออำเภอ 
3. เพ่ือเป็นการปรับปรุง พัฒนาเชิง
กายภาพ และยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางของ 
“กรมการปกครอง..วิถีใหม่” ของที่
ทำการปกครองอำเภอทีต้ั่งชื่อตาม
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนาม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอำเภอกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
คัดเลือกฯ 

ประชาชนภายใต้กรมการ
ปกครอง จำนวน 12 แห่ง 
3. สถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็น
สถาบันหลักของชาติ 
ได้รับการเทิดทูน เชิดชู 
และปกป้องรักษา ผ่าน
การขับเคลื่อนกิจกรรม
เทดิพระเกียรติ สำหรับ
อำเภอที่ต้ังชื่อตามพระ
ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธยพระนาม และ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
4. ประชาชนในพื้นที่เกดิ
การรับรู้ และมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทำให้เกดิ
ความตระหนักและมี
จิตสำนึกในการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมถึงมีความสำนึก ใน
พระมหากรุณาธิคณุของ
พระมหากษัตริย์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ที่
พระราชทานพระ

2. มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
การดำเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบผ่านการประชุมประจำเดือน การ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือน และทั้ง 
12 อำเภอมีการจัดนิทรรศการ
เทดิพระเกียรติ และแสดงประวัติความ
เป็นมาของอำเภอที่เป็นที่มาของชื่ออำเภอ
ที่ตั้งตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 
อำเภอ  
3. ในระยะที่ 2 และ 3 อยู่ในระหว่างการ
ขับเคลื่อน 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
ทาพระราชดำริ/พระราชกรณียกิจ
ที่สำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที ่

ปรมาภิไธย พระ
นามาภิไธย พระนามเป็น
ชื่อของอำเภอ 
 
 
 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย 
1 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบของกรมการ
ปกครอง  
(DOPA Young 
Anti-Corruption)  
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

1.เพ่ือให้ปลัดอำเภอบรรจุใหม่และ
ข้าราชการทีเ่ข้ารว่มโครงการเป็น
ผู้นำในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ในส่วนภูมิภาค  
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระเบียบวิธีปฏิบัติของ
ข้าราชการ และการวางแผน
ป้องกนัปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบในภาครัฐของ
ข้าราชการในสังกัด 
4.เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ปลัดอำเภอ
บรรจุใหม่และข้าราชการที่เข้าร่วม
โครงการได้ตระหนักและรับรู้การ
ปฏิบัติตนในหน้าทีข้่าราชการทีดี่ 

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 400 คน (2 
รุ่น ๆ ละ 200 คน) 
2. เกิดการกระตุ้นเตือนให้
ปลัดอำเภอบรรจุใหม่และ
ข้าราชการที่เข้าร่วม
โครงการได้ตระหนักและ
รับรู้การปฏิบัติตนในหน้าที่
ข้าราชการที่ดีการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีเพ่ือ
สร้างศรัทธาให้กับ
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนใน
พ้ืนที่ 

3,218,000 ไตรมาส  
2 - 4 

1. กรมการปกครองจัดอบรมปลัดอำเภอ
บรรจุใหม่ ที่อายุไม่เกนิ 30 ปี เข้าร่วม
อบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวม 
2 รุ่น 400 คน จาก 326 อำเภอ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและรับรู้
การปฏิบัติตนในหน้าที่ข้าราชการที่ดีการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีเพ่ือสร้างศรัทธา
ให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในพ้ืนที ่ 
3. เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกนั
การทุจริต 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
เพ่ือสร้างศรัทธาให้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
พ้ืนที่ 

2 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการ
ทุจริตของ 
กรมการปกครอง 

1. เพ่ือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการของกรมการ
ปกครองและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึก
และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้แก่บุคลากรกรมการ
ปกครอง 
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน
ของกรมการปกครอง 

ศปท.ปค. 1. มีบุคลากรกรมการ
ปกครองได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์จำนวน 
308,919 คน 
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการของกรมการ
ปกครอง และการต่อต้าน
การทุจริต ที่ใช้เป็น
สัญลักษณ์ในการ
ขับเคลื่อนการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. บุคลากรกรมการ
ปกครองมีจิตสำนึกรว่มกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ธรรมาภิบาลและต่อต้าน

452,800 ไตรมาส  
2 - 3 

1. กรมการปกครองได้จัดทำแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การทุจริตให้แก่ท่ีทำการปกครองจังหวัด  
ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนัก/กอง  
ทุกแห่ง จำนวน 1,970 แผ่นป้าย 
2. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์จำนวน 
2,925 แผ่นพับ และวีดีทัศน์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมของนักปกครอง 
การส่งเสริมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
3. บุคลากรกรมการปกครองได้รับทราบ
การประชาสัมพันธ์จำนวน 308,919 คน 
4. บุคลากรกรมการปกครองมีจิตสำนึก
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมา 
ภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้กับบุคลากรกรมการปกครอง 
5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันของกรมการ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้กับบุคลากร
กรมการปกครอง 
4. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ร่วมกันของกรมการ
ปกครองในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ปกครองในการต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)                     
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

1..เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกรอบแนวทางการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน 
2..เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ยกระดับค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
2565 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับ
การประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

ศปท.ปค. 1. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 
รวมจำนวน 50 คน 
2. ค่าคะแนนการประเมิน 
ITA ของกรมการปกครอง 
มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ไม่น้อยกว่า 
90 คะแนน) 

202,750 ไตรมาส  
2 - 3 

จัดอบรมข้าราชการและบุคลากรของ
กรมการปกครองที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน 
50 คน เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามตัวชี้วัด เตรียมความ
พร้อมสำหรับข้อมูล เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และถอดบทเรียนจากการดำเนินการ
ปีก่อนหน้า 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

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

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของอำเภอ และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปการถ่ายทอดและ
ขยายผล สู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทิศทางเดียวกนั 
2. เพ่ือเตรยีมความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2565 
3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ศปท.ปค. 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 445 คน 
2. ค่าคะแนนการประเมิน 
ITA ของอำเภอ มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน) 
 

3,556,200 ไตรมาส  
2 - 3 

จัดอบรมผู้ช่วยจ่าจังหวัดและปลัดอำเภอที่
รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ จำนวน 445 คน 
แบ่งเป็น ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จำนวน 76 คน 
ปลัดอำเภอ 369 คน จาก 369 อำเภอ  

5 โครงการนายอำเภอ
แหวนเพชร 

1.เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้
บังเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐบาล 
2.เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชู
เกยีรติแก่ขา้ราชการ 
3.เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน

กจ. 1. นายอำเภอที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นนายอำเภอ 
แหวนเพชร รางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 5 คน 
และรางวัลชมเชย จำนวน 
5 คน 
2. นายอำเภอปฏิบัติ

1,652,500 ไตรมาส  
3 - 4 

1. ได้มีหนังสือแจ้งที่ทำการปกครองจังหวัด 
ทุกจังหวัด คัดเลือกนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่
ราชการจนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน  
แก่ราชการและประชาชนทั่วไปและได้รับ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
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ของนายอำเภอและกรมการ
ปกครองให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
โดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

หน้าที่ราชการจนเกิดผล
งานทีม่ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างทีด่ีในการครอง
ตน ครองคน และครอง
งาน แก่ราชการและ
ประชาชนทั่วไปและได้รับ
การเผยแพรสู่่สาธารณะ
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

การเผยแพรสู่่สาธารณะอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น โดยให้คัดเลือกจังหวัดละ 1 คน  
2. ได้มคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
นายอำเภอแหวนเพชร เพ่ือใช้ในการตัดสิน
ระดับภาค 

6 โครงการปลัดอำเภอ
แหวนทองคำ 

1.เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้
บังเกดิผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามนโยบายของรัฐบาล 
2.เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชู
เกียรตแิก่ข้าราชการ 
3.เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของปลัดอำเภอและกรมการ
ปกครองให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
โดยทัว่ไปมากยิ่งขึน้ 

กจ. 1. ปลัดอำเภอที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นปลัดอำเภอ
แหวนทองคำ รางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 6 คน 
และรางวัลชมเชย จำนวน 
6 คน 
2. ปลัดอำเภอสามารถ
พัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) ที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าทีใ่น
พ้ืนทีร่ะดับอำเภอ อันจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นไป
อย่างสัมฤทธิ์ผล  

730,426 ไตรมาส 3 1. แจ้งใหท้ี่ทำการปกครองจังหวัด
ดำเนินการคัดเลือกปลัดอำเภอสามารถ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency)  
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ระดับ
อำเภอ อันจะส่งผลให้การปฏิบติัหน้าที่
ราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล
ยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยให้คัดเลือกจังหวัดละ 1 คน  
2. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ปลัดอำเภอแหวนทองคำ เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินระดับภาค  
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ยังประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 

7 โครงการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม สำหรับ
บุคลากรกรมการ
ปกครอง 
และสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการ
ปกครอง จำกัด  

เพ่ือสรา้งจิตสำนึกให้แก่บุคลากร
กรมการปกครอง 
ทุกฝ่าย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี ตระหนักถึง
ความสำคัญของภัยในการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจติสำนึก รบัผิดชอบ มีค่านิยม 
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

กจ. 1. ผู้เข้าร่วม 250 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การฝึกฝนจิตใจให้มี
ความสุข ไม่ทำความชั่ว 
ทำแต่ความดี มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

400,800 ไตรมาส 2  1. จัดโครงการในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากร
ทุกภาคส่วนของกรมการปกครอง จำนวน 
250 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนจิตใจ
ให้มีความสุข ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี มี
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

8 โครงการเครือขา่ย
หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจ  
ต้านภัยยาเสพติด 

1. อำเภอมีบัญชีรายชื่อประชาชน
วัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 13-29 ปี) ที่มี
แนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดหรือสร้างปัญหาในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชนในอนาคตเพ่ือใช้
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมา
ฝึกอบรมในปีต่อไป 
2. จังหวัด/อำเภอสามารถค้นหา
และคัดเลือกกลุ่มประชาชนวัยเสี่ยง 
(ห้วงอายุ 13-29 ปี) จำนวนไม่
น้อยกว่า 1,500 คน ที่พิจารณา
แล้วว่าสามารถนำมาพัฒนาให้เป็น

สน.อส. 1. ประชาชนในวัยกลุ่ม
เสี่ยง (ห้วงอายุ 13 -29 
ปี) ทีมีแนวโน้มจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ
สรา้งปัญหาในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ 
จำนวน 1,500 คน 
2. ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน มีคุณธรรม/
จริยธรรม ต่อสังคม และ
พัฒนาให้เป็นเครือข่าย

3,200,000 ไตรมาส  
1 - 2 

1. ฝึกอบรมประชาชนในวัยกลุ่มเสี่ยง 
จำนวน 5,807 คน เพ่ือสร้างเครือข่ายและ
ทำหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติด รวมทั้งจัด
กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชน 
2. ปฏิบัติการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ
รักษาได้ 7,181 คน 
3. จัดระเบียบสังคมโดยการตรวจตรา
สอดส่องพ้ืนที่เสี่ยง ทุกอำเภออย่างน้อย
อำเภอละ 2 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ผู้นำ หรือเป็นแนวร่วมทำกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
3. สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม
ประชาชนอายุวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 
13-29 ปี) โดยการมีส่วนร่วม              
ในกจิกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อห่างไกลสิ่งยั่วยุ
โดยเฉพาะยาเสพติด 
4. สามารถเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และความเข้มแข็งให้
เยาวชน ประชาชนในครอบครัว/
ชุมชน ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยา
เสพติด รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
สังคม และร่วมเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหา
ยาเสพติดเขา้มาสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
และสามารถลดและป้องกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
5. สามารถเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการทำงานของอำเภอ
ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด โดยการนำประชาชนที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสตูรเครือข่าย
หมูบ่้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยา

แกนนำในการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด เข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพติด 
สามารถกลับไปช่วยเหลือ
สังคม ในการดำเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้
หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นท่ี
เพ่ือให้ห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด 

19,080 ครั้ง 
4. พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีผล 
การประเมินหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
จำนวน 57,354 หมู่บ้านคิดเป็น 
ร้อยละ 71.32 
5. นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูและบำบัด โดยมีผู้บำบัดรักษาทั้งสิ้น 
7,181 คน 
6. ใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดน จำนวน 7 
แห่ง ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามระบบ
บังคับบำบัดของกรมคุมประพฤติ โดยมี 
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาจำนวน 556 คน 
7. ติดตามช่วยเหลือผู้บำบดัรักษาผ่านกลไก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
โดยสามารถตดิตามผู้บัดบัดรักษาได้ 
45,731 คน 
8. ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดรวม 7,611 คดี ผู้ต้องหา 
8,039 คน ของกลางที่สำคัญได้แก่ ยาบ้าน 
79.17 ล้านเม็ด ไอซ์ 4,191 กก. เฮโลอีน 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

เสพติด ประจำปี 2564 อำเภอละ 
8 - 15 คน มาช่วยเหลืองานของ
ทางราชการ  
6. ประชาชนวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 13 
- 29 ปี) มีการรวมตัวเป็นองค์กร 
หรือเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพ
ติดที่เข้มแข็งมีผู้นำขับเคลื่อนการ
สร้างกิจกรรมกลุ่มในลักษณะรุ่นต่อ
รุ่น 

42.54 กก. คีตามีน 30 กก. และกัญชา 
2,657 กก. 

7. มีจิตอาสาบริการประชาชน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
1 โครงการ 

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

1. เพ่ือให้บุคลากรกรมการ
ปกครองได้พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะ ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดมจีิตสำนึกในการให้และ
การบริการ  
2. เพ่ือให้ข้าราชการได้รบัการ
พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเอง ให้มี
จติสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรม และสมานฉันท์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีสร้างประโยชน์
ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างแนวร่วมให้
ข้าราชการร่วมเป็น “เครือข่าย

ศปท.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 152 คน
(ครั้งละ 66 คน จำนวน 2 
ครัง้ ครั้งละ 20 คน 
จำนวน 1 ครั้ง) 
2. บุคลากรกรมการ
ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องจิตสาธารณะ
และส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสาธารณะมีความ
ตระหนักรู้และเกิด
จิตสำนึกในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อ

529,000 ไตรมาส  
3 - 4 

1. จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเพื่อนำไป
บริจาค และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารนักเรียน
ตาบอด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และจิตอาสา ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ใน
วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

คุณธรรมจริยธรรมของกรมการ
ปกครอง” 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของกรมการปกครอง ให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจิตสาธารณะมี
ความตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
กรมการปกครอง และในฐานะ
สมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ
กรมการปกครองทุกระดับได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด 
การสานสัมพันธ์ ความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ ส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรกรมการ
ปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประสิทธิภาพโดยรวมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมการปกครอง 
และในฐานะสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

2 โครงการบริจาค
โลหิต 

บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากร
กรมการปกครองมีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น และเพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่กรมการ

สล.ปค. 1. ผู้เข้าร่วม 100 คน ต่อ
หนึ่งครั้ง 
2. เป็นการตรวจเช็ค
สุขภาพอย่างง่ายทุกครั้งที่

- ไตรมาส  
1 - 4 

มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  
“ให้โลหิต ให้ชีวิต” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2565 ณ กรมการปกครอง โดยมีผู้ร่วม
บรจิาคโลหิต จำนวน 158 คน คิดเป็น 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ปกครอง ได้บริจาคเลือด เช่น ชั่ง
น้ำหนัก วัดความดันโลหิต 
และตรวจความเข้มข้นของ
เลือด ช่วยให้ได้รับการ
รกัษาโดยเร็ว ลดการ
แพร่กระจายของโรคลด
ภาวะแทรกซ้อนและลด
ความพิการได้  

120 ยูนิต และวันที่ 26 เมษายน 2565 
มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 142 คน คิด
เป็น 115 ยูนิต 

7. เคารพในความแตกต่างของสังคมและต่อต้านการใช้ความรนุแรง 
1.  ประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านการคุกคาม
ทางเพศและการใช้
ความรุนแรง 

เพ่ือสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากร
กรมการปกครองในการเคารพซ่ึง
ความแตกต่างทางเพศสภาวะ ช่วง
อายุ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการ
คุกคามทางเพศ 

ศปท.ปค. 1. มีประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการคุกคาม
ทางเพศและการใช้ความ
รนุแรง 
2. สามารถสร้างค่านิยมไม่
ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการ
คุกคามทางเพศ เคารพ
ความแตกต่าง ลดการใช้
อำนาจโดยมิชอบของ
บุคลากรกรมการปกครอง 

- ไตรมาส 2 1. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
คุกคามทางเพศและการใช้ความรนุแรง 
2. บุคลากรมีค่านิยมไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย  
ต่อการคุกคามทางเพศ เคารพความแตกต่าง 
ลดการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากร
กรมการปกครอง 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ

1.เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแบบบูรณาการ 

สน.มน. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 80 คน มีความรู้

318,700 ไตรมาส 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมโดยมีผู้เข้าจำนวน 
80 คน การอบรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าอบรม



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

กระบวนการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
แบบบูรณาการ
ภายใต้แนวทางสันติ
วธิ ี

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการ
ภายใตแ้นวทางสันติวิถี 
3. เพ่ือให้อำเภอเป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการ
จดัการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  

และสามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ใน
พ้ืนทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความรู้และสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1. เพื่อให้ประเทศชาติ สังคมและ
ประชาชนมีความปรองดอง
สมานฉันท ์ผู้เห็นต่างทางความคิด
ของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกนัแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์บนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางความคิด 
3. เพื่อประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และ
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาจิตใจ 

สน.ปท. 1. มีชุดปฏิบัติ การ
ขับเคลื่อนสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์
ประจำตำบลโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จำนวน 347 ชุดๆ ละ 5 
คน และลงพืน้ที่ตำบลละ 
4 ครั้ง รวม 1,388 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย  
2. ประเทศชาติ สังคม 
และประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉนัทผ์ู้เห็น
ต่างทางความคิด 
ของคนในชาติ สามารถ 

13,881,400 ไตรมาส  
1 - 4 

1. ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จำนวน 26 จังหวัด 197 ชุด  
2. อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการการขับเคลื่อนสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 
จังหวัด 150 ชุด  
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

4. เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข เป็น
ธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน 
เพ่ือขจดัความเหลื่อมล้ำ 
5. เพ่ือประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 
6. คณะกรรมการหมูบ่้านสามารถ
ดำเนินการจัดทำแผนหมู่บ้านที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปีและแผนการปฏิรูปประเทศได้ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ร่วมกันสร้างความรัก 
ความสามัคคี เพ่ือนำไปสู่
ความมัน่คง มั่งค่ังของชาติ 
และประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน  

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอิหม่ามใน
จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้  

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ปรับตัว และพัฒนาตนเอง  
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก เข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้นำ
ศาสนาอิสลามทีส่ามารถ นำหลักการ
ทางศาสนามาปรับใช้ภายในชุมชน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ทำงานเชิงรกุ คดิรูปแบบการป้องกัน
ปัญหา การอบรมสั่งสอนสร้างจิตสำนึก
ในการดำรงตนตามวิถีอิสลามและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

กฮ. 1. มีผู้เข้าร่วมอบรม 560 คน 
2. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรม
มีความรู ้สามารถปรับตัว
และพัฒนาตนเองใน
สถานการณ์ปัจจุบัน                      
3. อิหม่ามที่เข้าร่วมอบรม
มีความตระหนัก เข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ในฐานะเป็น
ผู้นำศาสนาที่สามารถ  
นำหลักการทางศาสนามา
ปรับใช้ภายในชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

190,300 ไตรมาส 3 1. ผู้เข้าร่วมอบรม 560 คน 
2. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมีความรู้ สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองในสถานการณ์
ปัจจุบัน                      
3. อิหม่ามที่เข้าร่วมอบรมมีความตระหนัก 
เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้นำศาสนา
ทีส่ามารถ นำหลักการทางศาสนามาปรับใช้
ภายในชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
4. อิหม่ามท่ีเข้าร่วมอบรมมศัีกยภาพและ
ทักษะ ในการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

4. เพ่ือนำแนวคิดและมุมมองของ
ต่างศาสนิกที่มตี่อศาสนาอิสลามมา
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา             
ต่าง ๆ สร้างความเข้าใจอันดีเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

4. อิหม่ามมีศักยภาพและ
ทักษะในการขับเคลื่อน
องค์กรและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

5 โครงการสัมมนา
เยาวชนเสริมสร้าง
สันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก
ความหวงแหนในแผ่นดิน รู้จักตอบ
แทนบญุคุณแผ่นดินและปกป้อง
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

สน.มน. 1. มีผู้เข้ารว่ม 152 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับการปลูกฝัง
ให้มีความรัก ความหวงแหน 
ในแผ่นดินเกิด รู้จักตอบแทน
บุญคุณแผ่นดิน และปกป้อง
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

1,305,600 ไตรมาส 4 ดำเนินการไตรมาส 4 

6 โครงการ “สานใจ
ไทยสู่ใจใต้” กรมการ
ปกครอง 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม  

สน.มน. 1. มีผู้เข้าร่วม 320 คน 
2. เยาวชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้ และ
ประสบการณท์ี่มีคุณภาพ 
นำไปสู่การเป็นผู้นำและ
พลังของแผ่นดินในอนาคต 

1,634,900 ไตรมาส 4 ดำเนินการไตรมาส 4 

7 โครงการอบรม
บุคลากรระดับ
จังหวัดและอำเภอ ใน

1. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพปลัดอำเภอ
ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาให้

สน.สก. 1. จำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและผ่านการ
ฝึกอบรม จำนวน 954 คน 

791,445 ไตรมาส  
1 - 4 

1. ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564  ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง                  
และทางอาญา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา 
พ.ศ. 2553 อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางด้าน
การอำนวยความเป็นธรรมและ
ยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ความยุติธรรมทางเลือก อันเป็น
การลดปรมิาณคดีข้ึนสู่ศาล สร้าง
ความสมานฉันท ์ความปรองดองให้
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หนา้ทีด่้านการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ 
ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง
เป็นธรรม และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยง
ธรรม 

2. ปัจจุบนัดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ
จำนวน 10 รุ่น 500 คน อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 9 รุ่น จำนวน 454 คน 

8 โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติสืบสวน
คดคี้ามนุษย์ 
ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ 
และคดีค้ามนุษย์
ออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าทีชุ่ดปฏิบัติการพิเศษ 
กรมการปกครองเก่ียวกบัคดีค้า
มนุษย ์ด้านการบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการ และอาชญากรรม
ออนไลน์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและข้อบังคบั
จรรยาบรรณของข้าราชการ
กรมการปกครอง 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการสืบสวน 
จับกุม ป้องกันและปราบปราม 

สน.สก. 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จำนวน 44  คน 
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีค้า
มนษุย์ ด้านการบังคบัใช้
แรงงาน หรือบริการ และ
อาชญากรรมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี

623,115 ไตรมาส  
1 – 4 

1. มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 21 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มี
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดคี้า
มนษุย์ ด้านการบังคับใช้แรงงาน หรือ
บริการ และอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ สามารถทำ 
การสืบสวน จับกุม ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงาน
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ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

การค้ามนุษย ์ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและ
อาชญากรรมออนไลน์ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง 
3. เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมนำความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ในส่วนภูมิภาคต่อไป 

ทักษะ สามารถทำ การ
สืบสวน จับกุม ป้องกัน
และปราบปรามการคา้
มนุษย์ ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ และ
อาชญากรรมออนไลน์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารรถนำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ไป
ถ่ายทอดให้แกชุ่ด
ปฏิบัติการพิเศษ ฝ่าย
ปกครองในสว่นภูมภิาค 
5. ประเทศไทยได้รับการ
ปรับระดับในรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์
ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในระดับที่ดีขึ้น 
 
 

บริการ และอาชญากรรมออนไลน์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองในส่วน
ภูมิภาค 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักศาสนา 
1 โครงการเสริมสร้าง

จริยธรรม คุณธรรม 
๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สน.ปท. 1.ประชาสัมพันธ์บทบาท
ของกรมการปกครอง  

4,335,300 ไตรมาส  
1 - 4 

ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ 76 
จังหวัด จังหวัดละ 5,700 บาท และอำเภอ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

เสริมสร้างความรัก
ชาติและเสริมสร้าง
วนิัยแก่คนในชาติ 

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 
๒๕65  
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทของ
กรมการปกครอง 
ในการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 
๒๕65 
3.๓ เพ่ือให้บุคลากรสังกดักรมการ
ปกครองได้ปฏิบัติธรรมตามสมควร 

ในการสนับสนุนกิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชาวัน
สำคัญสากลของโลก 
ประจำปี ๒๕65 
2. จัดบุคลากรกรมการ
ปกครองร่วมขบวนอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุและ
บริการมวลชนที่เข้าร่วม
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาต ุ
3.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
และรับฟังการบรรยายธรรม 
รวมทั้งการถวายภัตตาหาร
ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์

ละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,750,200 
บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 

 กิจกรรมอำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้
นับถือศาสนาอิสลาม 

1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาว
ไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. เพื่อลดการถูกหลอกลวงจากผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ 
3. เพ่ือสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
และเป็นการดูแลประชาชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติด้วยศาสนา 

กฮ. 1. ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ของชาว
ไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
2. สถิติถูกหลอกลวงจากผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ลดลง 
3. สังคมไทยเป็นสังคมพหุ

- ไตรมาส  
1 - 4 

1. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลง
ข่าวในการอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้
นับถือศาสนาอิสลาม 
2. มีการลงนามในสัญญาการขนส่ง
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ แบบเช่าเหมาลำเพ่ือไปส่งยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
3.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์แห่งประเทศไทยเพ่ืออำนวยความ



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

 วัฒนธรรม เกิดสันติสุข
ภายใต้ความต่างทาง
ศาสนา 

สะดวกและแก่ไขปัญหาการผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์หลอกลวงผู้เข้าร่วมพิธีฯ 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมนำอาหาร

จากบ้านมา
รับประทานที่ทำงาน 

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จา่ยของบคุลากร
กรมการปกครอง  
 

ทุกสำนัก/กอง บุคลากรกรมการปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรกรมการปกครอง 

- ไตรมาส  
1 - 4 

ข้าราชการ บุคลากร พนกังาน ร้อยละ 70 
นำอาหารมารับประทานในที่ทำงาน เพื่อลด
ค่าครองชีพ  

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 
1 โครงการคัดเลือก

หมู่บ้านเข้มแข็ง ตาม
แนวทางแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) 

1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน คณะกรรมการ
หมู่บ้านคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) ให้สามารถ “บำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างแท้จรงิ 
2. เพ่ือคัดเลือกหมูบ่้านที่มีความ
เข้มแข็งและมีผลการดำเนินงาน
ดีเด่นในระดบัตำบล ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับ
ภาค นำมาประชาสัมพันธ์แนวคดิ
และผลงาน 

สน.ปท. 1. ประชาชนและกำนนั 
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน จำนวน 
967,353 คน 
2. กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการกลาง
หมู่บ้าน อพป. มีขวัญ
กำลังใจในการทำงาน เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน 
3. มีการนำผลงานของ
หมู่บ้านที่มีผลการ
ดำเนินงานโดดเด่นในทุก

9,600,000 ไตรมาส  
1 - 4 

1. แจ้งจังหวัดดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งฯ ระดับอำเภอและจังหวัด โดย
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ 
4,157,900 บาท โดยมีกำหนดส่งผลการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 20 พ.ค. 65  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ใน
ระดับเขตและระดับภาค  



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

3. เพ่ือมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น  

ภูมิภาคทั้งประเทศไป
ประชาสัมพันธ์แนวคิดและ
ผลงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างแพร่หลาย 
4. สามารถสร้างแรงจูงใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ้านที่มผีลงาน
โดดเด่น 

2 โครงการอำเภอ
คุณธรรม “ต้นแบบ” 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
 

กำหนดให้อำเภอมีการขับเคลื่อนเป็น
อำเภอคุณธรรม โดยการร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายประชารฐั โดยกำหนด
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากทำ” 

ศปท.ปค. 1. ร้อยละ 40 ได้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับอำเภอ
คุณธรรม “ต้นแบบ” 
2. เกิดสังคมคุณธรรมที่มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
มีความสมานฉันท์ ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนา 
 
 

- ไตรมาส  
2 - 4 

1. จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม 
“ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อให้ทุกอำเภอได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินอำเภอคุณธรรม 9 ข้อ 
ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน
ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคณุธรรม 
2. จัดทำเว็บไซต์ “อำเภอคุณธรรม” 
สำหรับการนำเข้าข้อมูลการประเมินอำเภอ
คุณธรรมของทุกอำเภอ  
3. ได้กบักับติดตามอำเภอในการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด โดยอำเภอ 878 อำเภอ ได้
ดำเนินการตามตัวชี้วัด 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

3 กิจกรรมสวมใส่ผ้า
ไทย 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และเป็นการสนับสนุนสินค้าที่ผลิต
จากประเทศไทย อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดค่านิยมใน
การรักษาวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย 

ทุกสำนัก/กอง เกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
การสวมใส่ผ้าไทย  
เป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานราชการอ่ืนและ
ประชาชนทั่วไป 

- ไตรมาส  
1 - 4 

1. กรมการปกครอง มีหนังสือ มท 
0301.1/ว 1303 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2564 เรื่อง ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
ด้วยการรณรงค์ใส่ผ้าไทย หรือผ้าพ้ืนเมือง 
“ผ้าไทย ใส่สนุก ทุกโอกาส” 
2. ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน สังกัด
กรมการปกครองสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคารและวันศุกร์ 



 

 

ผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
ลำดับ โครงการ ผลการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
1 กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ✔  
2 กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและภาชนะที่ทำจากโฟมหรือพลา

สตกิแบบใช้ครั้งเดียว 
✔  

3 กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน ✔  
4 กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างนิสัย สุขลักษณะ)  ✔  
5 กิจกรรมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 โครงการขบัเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 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 จรยิธรรม สำหรับบุคลากรกรมการ
ปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 

✔  

20 โครงการเครือขา่ยหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพตดิ ✔  
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 โครงการฝึกภาคปฏิบัตสิืบสวนคดีค้ามนุษย ์ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการและคดีค้ามนุษย์ออนไลน์ ประจำปงีบประมาณ 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 ✔  
36* กิจกรรมอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทย

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
✔  

รวม 36 โครงการ/กิจกรรม 34 2 
ร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด 94.44 5.56 

 
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2565 

* หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนรอบเดือนพฤษภาคม จาก 35 โครงการ/กิจกรรม                      
เป็น 36 โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้น 1 โครงการ/กิจกรรม คือ ลำดับที่ 36 กิจกรรมอำนวยความสะดวก               
ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

 


