หน่วยงาน

แบบฟอร์ม ๖
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่ตั้ง
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวสิชากาณจ์ศิไพบุณณากาณจ์
โทร
นางสาวอรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
โทร
088 992 4951
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี 2565
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3. กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
7. การเคหะแห่งชาติ
8. สำนักงานธนานุเคราะห์
9. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จำนวนบุคลากร
ในหน่วยงาน
2,984

จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคี
เครือข่าย
975 คน/
7 องค์กรประเภทความพิการ

หน่วยรับตรวจหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2,932 หน่วย

2,229
214
490
1,968
1,660
1,684
405
360

สภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด

สภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด

8,478
63,853
785 องค์กร / 3,200 คน
7 องค์กรประเภทความพิการ
1,140 คน 17 ชุมชน
205
310 คน

59,399
63,853
4,255 คน
1,200 คน
380
-
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จำนวนประชาชนเป้าหมาย

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

146

โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม

๑7,463,957,695

บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง
มีจำนวนรวม.....4,752......คน
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม......226...แห่ง
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์........398....แห่ง
• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...7,208.........คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน
• บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความตระหนักรับรู้และให้ความสำคัญถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
โดยเฉพาะการมีความพอเพียง มีวนิ ัย สุจริต จิตอาสา ในการทำงานและการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถกระตุน้ วางรากฐานของบุคลากรให้มจี ิตสำนึกที่ดี รักษามาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ และร่วมส่งเสริมและขยายผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้หน่วยงานและชุมชนรอบข้างของตนเอง
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
(กองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และ
ครอบครัว)

สภาเด็กและเยาวชน และ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตไปสู่การปฏิบัติ
จำนวน 77 จังหวัด

ร้อยละ 70 ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริต

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
(กองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และ
ครอบครัว)
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
(ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด)

เด็กและเยาวชน จำนวน 55
คน ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน
จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการ
เงินอุดหนุนฯ 2,620,984
คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-







เครือข่ายเด็กและเยาวชน นำ
ทักษะความรูถ้ ่ายทอดผู้อนื่ ได้

150,000



- ร้อยละ 70 ของจำนวนเด็กที่
ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ
เข้าสู่การคัดกรองพัฒนาการ
และได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย
- เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7
จำนวน 300,000 คน ที่เคย
ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ ง
ดูเด็กแรกเกิดเข้าสู่การศึกษา
ภาคบังคับ

16,659,489,
900







ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
1. การป้องกันการทุจริตและ
1. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและ
ประพฤติมชิ อบในกลุ่มเด็กและ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการเฝ้าระวังการ
เยาวชน
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน มีทัศนคติไม่ยอมรับการ
ทุจริตและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ จริยธรรม และการแสดงศักยภาพเชิงบวก
กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. การเสริมสร้างและพัฒนา
1. ส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เด็กและเยาวชน : รวมพลคน
ประสบการณ์ในการทำงาน และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ทำดี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. ปลูกฝังให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ ผู้อนื่
3. เงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิด

1. เพื่อให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้
เฉลีย่ ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
2. เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการจัดสวัสดิการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดทีเ่ หมาะสมและเป็น
การสร้างหลักประกันสิทธิขนั้ พื้นฐานแก่เด็กแรกเกิด
อย่างเท่าเทียมกัน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี
ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม โดย
การบูรณาการการทำงานของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
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ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. การพัฒนาระบบการจัด
สวัสดิการและให้บริการ
สวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคม
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สุขภาวะและมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการสวัสดิการ
สังคมอย่างมีมาตรฐาน

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
(กองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และ
ครอบครัว)

5. การพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ความรูท้ ี่
เหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งใน
รูปแบบการรวมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบออนไลน์
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ สามารถ
ปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการช่วยเหลือกลุม่ เปราะบางให้ครอบคลุม
ทุกมิติการพัฒนาแบบองค์รวม ตลอดจนเพือ่ ให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้าน
ต่างๆทีจ่ ำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สศส.)

6. จิตอาสาทำความดี
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
4 พื้นที่

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สลก.)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชนได้รับการ
เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนา มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การคุ้มครองและมีหลักประกัน คุ้มครอง พิทกั ษ์สิทธิและมี
ทางสังคมอย่างมีมาตรฐาน
ภูมิคุ้มกันทีเ่ หมาะสม
จำนวน 5,000 คน
2. เด็กในครอบครัวยากจน
ได้รับสวัสดิการเงินสงเคราะห์
เด็กในครอบครัวยากจน
จำนวน 175,270 คน
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ
ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
ชุมชน สามารถนำความรูท้ ี่
คุณธรรม 300 คน
ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม
ชุมชนวัดสุวรรณคีรี
กรุงเทพมหานคร มีประชากร
จำนวน 131 คน
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การลงพืน้ ทีเ่ พื่อรับฟังสภาพ
ปัญหาจากประชากรในชุมชน
ในด้านที่อยู่อาศัย การปรับ
สภาพแวดล้อม และการ
ประกอบอาชีพ ทั้งนี้ กรม
กิจการผู้สูงอายุ ได้ลงพื้นที่
บูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ร่วมกับ 12 ศูนย์ฯ และวัด
สุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตาม
นโยบายของกระทรวง พม.
ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

511,806,50
0









600,000









-









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

7. “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป็นการทำงานบูรณาการทุกกระทรวงโดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง สำหรับโครงการ “บวร” เป็นนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ ้องการให้บ้าน วัด มัสยิด โบสถ์ และโรงเรียน
ทำงานด้วยกัน เป็นหนึ่งในช่องทางพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
8. ธนาคารเวลา
1. เพื่อส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ตอ้ งการได้รับความ
ช่วยเหลือและสร้างคุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
3. เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองเมือ่ มีความจำเป็นที่
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
9. การสร้างความตระหนักและ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพือ่ ส่งเสริม
เตรียมความพร้อมรองรับสังคม คุณภาพชีวิตและการมีงานทำหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
สูงวัย
เพื่อสร้างสรรค์ไม่กอ่ ให้เกิดภาระต่อสังคมในอนาคต
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สร้าง
ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

10. การบริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและ
พิทักษ์สทิ ธิตามมาตรา 11(8) (9) และ (10) แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรือ่ ง การคุม้ ครองและการส่งเสริมและสนับสนุน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนและบุคลากรใน
มีการมอบสิ่งของ/เครือ่ ง
สังกัดกรมกิจการผูส้ ูงอายุ
อุปโภค บริโภค เยี่ยมผู้สูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วมในการมอบ เยีย่ มผู้ป่วยติดเตียง
สิ่งของ เครือ่ งอุปโภค บริโภค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ธนาคารเวลาระดับพื้นที่
จำนวน 36 พื้นที่

เกิดกลไกการดูแลและคุ้มครอง
ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งให้มี
ส่วนร่วมของชุมชน และ
ส่งเสริมให้คนทุกวัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

460,000









กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สศส.)

1. จำนวนเป้าหมาย 10,000
คน ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงคุณค่า
และความสำคัญของผู้สูงอายุ
ผ่านช่องทางต่างๆ
2. 350 เครือข่าย ได้แก่
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มชมรม
หน่วยงานท้องถิน่ สถาบันทาง
ศาสนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) สมาคมสภา
ผู้สูงอายุ และประชาชน เป็น
ต้น
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน
จำนวน 12,500 ราย

จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เพือ่
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

5,321,700









ผู้สูงอายุที่มฐี านะยากจนและมี
ความเดือดร้อน ได้รับการ
คุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิและเข้าถึง
สิทธิขนั้ พื้นฐานตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด

37,500,000









~5~

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

11. การปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ปลอดภัย
ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

12. การสนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการให้กับองค์กรของ
ผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้าน
ผู้สูงอายุ และให้บริการกูย้ ืม
เงินทุนประกอบอาชีพ

กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้กบั องค์กรของ
ผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ และให้บริการ
กู้ยมื เงินทุนประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรม
องค์กรผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างความ
เข้มแข็ง ดำเนินการจัดกิจกรรม ตลอดจนเพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างทัว่ ถึง

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(กบท.)

13. ระบบการดูแลและ
คุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองช่วยเหลือ
อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุม

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

14. การสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
และครอบครัว

ฝึกอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวให้มที ักษะสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
เชียงราย)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ




บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการ
เพื่อป้องกันและลดการเกิด
176,797,70
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
อุบัติเหตุ ความบาดเจ็บ ความ
0
และปลอดภัย จำนวน 7,700 พิการหรือการเสียชีวิตจากการ
แห่ง
พลัดตกหกล้มภายในทีอ่ ยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ และเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น




1. กิจกรรมสนับสนุนเงิน
1. ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วม
1. งบประมาณ
อุดหนุนโครงการฯ จำนวน
กิจกรรมการส่งเสริมการ
กิจกรรม
110 โครงการ
คุ้มครองและการส่งเสริม
สนับสนุนเงิน
2. กิจกรรมการให้บริการกู้ยมื
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
อุดหนุน
เงินทุนฯ จำนวน 4,000 ราย ต่อเนื่อง ผ่านชมรม องค์กร
โครงการ
และภาคีเครือข่าย และ
จำนวนฯ 11,
สามารถนำความรูท้ ี่ได้รับไปฝึก
000,000
ปฏิบัติ
บาท
2. ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ
2. งบประมาณ
เลี้ยงดูตนเองและมีรายได้ เพื่อ
กิจกรรมการ
สร้างหลักประกันการดำเนิน
ให้บริการกู้ยมื
ชีวิต
เงินทุนฯ
จำนวน
120,000,000




จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ผลักดันให้สถานดูแลผู้สูงอายุ
600,000
คุ้มครองช่วยเหลืออย่าง
ของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์
เหมาะสม จำนวน 35,640
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ราย
ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ที่
ถ่ายโอน มูลนิธิ และองค์การสา
ธารณกุศล ดำเนินตาม
กฎกระทรวง


ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวมี ๒,๑๔๑,๙๐๐
จำนวน ๑๕๐ คน
ทักษะอาชีพสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้

~6~

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐
ผู้เข้าอบรม
ของผูเ้ ข้าอบรมมีความรูท้ กั ษะ
มีความรูท้ ักษะประสบการณ์และ
ประสบการณ์และทัศนคติที่
ทัศนคติทสี่ ามารถพัฒนาตนเอง
สามารถพัฒนาตนเองและแนะนำ และแนะนำผู้อนื่ ได้
ผู้อื่นได้ (140 คน)
ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวมี
จำนวน ๑๕๐ คน
ทักษะอาชีพสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้

15. การอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อให้ได้รับความรู้ทกั ษะประสบการณ์และทัศนคติที่
สามารถพัฒนาตนเองและแนะนำผูอ้ ื่นได้

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
สงขลา)

16. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้
สตรีและครอบครัว

ฝึกอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวให้มที ักษะสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้

17. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาชีพมีความรู้เกีย่ วกับสถานการณ์
ปัจจุบันของความเท่าเทียมระหว่างเพศ ความ
หลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคในครอบครัวให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีทกั ษะชีวิตสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุข

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
เชียงราย)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
ลำปาง)

18. การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านสตรีและครอบครัวและ
พัฒนาเครือข่าย

เพื่อให้ประชาชนเครือข่ายกลุ่มสตรีและครอบครัวได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผูถ้ ูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พรบ.ป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และ พรบ.
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำปาง)

ประชาชน เครือข่ายกลุ่มสตรี
จำนวน 400 คน

19. กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงบทบาทของตนเองและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงในครอบครัว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กระทำในสิ่งทีถ่ ูกต้องดีงาม เป็น
เครือข่ายในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน
90 คน

20. สื่อออนไลน์ความรู้
“คุณธรรมประจำครอบครัว”

1. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงความรูเ้ กีย่ วกับคุณธรรม
ในช่องทางออนไลน์
2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายสามารถนำคุณธรรมไปปรับใช้ใน
ครอบครัวได้

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(สถานคุ้มครองฯ
จ. พิษณุโลก)

จำนวนกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าถึง
สื่อออนไลน์ความรู้ “คุณธรรม
ประจำครอบครัว” จำนวน
500 คน

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน
125 คน

~7~

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้
ถึงสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย
และความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมี
ความรู้เรือ่ งเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกฎหมายและได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เพิ่มโอกาสและศักยภาพของ
สตรีทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง
ปัญหา ปรับพฤติกรรมให้
กระทำในสิ่งที่ถกู ต้องดีงามและ
เป็นเครือข่ายที่ดีในการยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
เกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมและ
สามารถนำไปปรับใช้ใน
ครอบครัวได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)



๔,๕๐๐

๒,๑๔๑,๙๐๐
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209,000
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-

















ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

21. ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบ
วงจรด้านสตรีและครอบครัว
(Learning Center)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสตรีและครอบครัว
ความเสมอภาคระหว่างเพศ

22. Safe family เสริมรักดูแล
ครอบครัว

เพื่อให้ความรู้ ทักษะด้านการดูแล การป้องกันความเสีย่ ง
การจัดการพฤติกรรมของเด็กและลดความรุนแรงใน
ครอบครัว พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันครอบครัว โดยสร้างความตระหนักให้พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและ
เป็นแบบอย่างทีด่ ีให้แก่เด็กและสร้างสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว
๑. เพื่อให้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับบริการการ
ให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนและได้รับคำแนะนำปรึกษา
๒. เพิ่มช่องทางให้ครอบครัวแม่เลี้ยงเดีย่ วและครอบครัว
สามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือ คำแนะนำ ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นได้อย่างครบวงจร
๓. แม่เลีย้ งเดี่ยวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงดู
บุตร การสื่อสารเชิงบวก และสามารถจัดการ
อารมณ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสม

23. การขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการแม่เลีย้ งเดีย่ วและ
ครอบครัว

24. การอบรมให้ความรู้
บทบาทหญิงชายและความ
เสมอภาคระหว่างเพศทั้งใน
สถาบันและครอบครัว
25. จิตอาสา
- ออกหน่วยให้บริการตัดผม
ชาย/เสริมสวย/ นวดเพือ่
สุขภาพ
- “ศูนย์ฯ สตรี ทำดีเพือ่ สังคม”

ศูนย์ฯ มีการจัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิบทบาทความ
หญิงชายและความเสมอภาคระหว่างเพศเพือ่ ให้ความรู้
เรื่องต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา มีจิตสำนึกการเป็น
ผู้ให้ มีความเอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น สังคม
และประเทศชาติทำความดี มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายในระดับ
พื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. นนทบุรี)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ.นนทบุร)ี

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้าน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน สตรีและครอบครัวความเสมอ
150 คน
ภาคระหว่างเพศ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน
๑๐๐ คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้
-

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
ความรู้ ทักษะ สามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้าน
เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ครอบครัวและด้านอาชีพ

๒๓,๐๐๐

กรมกิจการสตรีและ ๑. จำนวนแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว
สถาบันครอบครัว
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา) ๒. จำนวนครั้งการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานด้าน
การจัด
สวัสดิการแม่เลีย้ งเดีย่ วและ
ครอบครัว

๑. กลุ่มเป้าหมายแม่เลีย้ งเดียว
และครอบครัวที่เข้ารับบริการ
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ครบวงจร
๒. มีข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามประเมินผลมาปรับปรุง/
พัฒนาการการจัดสวัสดิการแม่
เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

๓๐,๐๐๐

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ศรีสะ
เกษ)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน
และ จ.นนทบุร)ี

บุคลากร ผูเ้ ข้ารับฝึกอาชีพและ
กลุ่มอาชีพได้รับความรู้เกีย่ วกับ
สิทธิ บทบาทหญิงชายความ
เสมอภาคระว่างเพศ
1. รู้จกั การทำงานเป็นทีมและ
มีจิตสำนึกในการทำความดี
2. นักเรียนและประชาชนใน
พื้นทีร่ ู้จกั หน่วยงานและมีความ
พึงพอใจในการให้บริการ

575,000

บุคลากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอาชีพ
และกลุม่ อาชีพ จำนวน 620
คน
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน
3 ครั้ง/ปี
- นักเรียน/ประชาชนทั่วไป
จำนวน 200 คน
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3







ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

๑๐๐,๐๐๐





















ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 300 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียม
ความพร้อมด้านการพัฒนา
จิตใจ สมาธิและสติปัญญาใน
การดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง
ครอบครัวมีการตระหนักถึง
คุณค่าและความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว

งบประมาณที่ใช้

26. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร”

๑.เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาจิตใจ
สมาธิและสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ ฯ จ.ชลบุรี)

27. การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ของครอบครัว (ครอบครัว
เข้มแข็ง)

1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวแต่ละช่วงวัย
3. เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในการสร้างครอบครัวใน
อนาคต
4. เพื่อให้ครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ตลอดทั้งปีผ่านศูนย์
เรียนรูด้ ้านครอบครัว
เพื่อสนับสนุนให้ ศพค. และภาคีเครือข่ายทางสังคมมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวตาม
ความจำเป็นและความสำคัญของปัญหาของครอบครัวใน
พื้นที่

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
สงขลา)

ร้อยละ ๘๐ของประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว(350 คน)

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(กองส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว)

จำนวนสมาชิกครอบครัวที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จำนวน 50,000 คน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) และเครือข่ายด้าน
ครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว

๒๔,๓๕๐,๐๐๐

จำนวนสมาชิกครอบครัวที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 4,000
คน

สังคมและทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว

๑,๕๒๐,๐๐๐

จำนวนบุคลากรผู้รับการ
ฝึกอาชีพ จำนวน 100 คน

บุคลากรและผู้รับการฝึกอาชีพ
และผู้รว่ มกิจกรรม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงพระคุณ
ของแม่
กลุ่ม
เป้าหมายได้รับการส่งเสริม
ความรู้ในการประกอบอาชีพ

50,000

28. การพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว
- เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.)
29. การส่งเสริมการใช้เวลา
ร่วมกันของครอบครัว
- กิจกรรมรณรงค์งานวันแห่ง
ครอบครัว
30. แม่ลูกผูกพันวันแม่

31. การพัฒนาทักษะอาชีพแก่
สตรีและครอบครัว(ในสถาบัน
57 รุ่น ในชุมชน 40 รุน่ )

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สังคมและทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัว
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันวันแม่ เพื่อให้
บุคลากร เข้ารับการฝึกอาชีพ ระลึกถึงพระคุณของแม่
เพื่อให้สตรีและครอบครัวมีทักษะทางอาชีพ และ
สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมัน่ คง

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(กองส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ. ศรีสะ
เกษ)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)

กลุ่ม
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ จำนวน1,650คน

~9~

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

๓๐,๐๐๐

























๑๐๐,๐๐๐

1,544,775
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32. สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรี
และครอบครัว

เพื่อให้สตรีและครอบครัวมีทักษะทางอาชีพ และ
สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมัน่ คง

33. การสนับสนุนเงินอุดหนุน
รวมกลุ่ม เพื่อการจัดสวัสดิการ
และพัฒนาอาชีพ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ทั้งทักษะฝีมอื และทักษะการ
บริการจัดการกลุ่ม

34. การสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว

เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น แก่สตรี
และครอบครัว

35. การเสริมสร้างโอกาสใน
การดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี

เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่สตรีและ
ครอบครัว อบรมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธ์
การดำเนินธุรกิจ

36. การขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการครอบครัวแม่เลีย้ ง
เดี่ยว
- ส่งเสริมทักษะชีวิตแม่เลี้ยง
เดี่ยวในระหว่างฝึกทักษะอาชีพ
- ติดตามหลังการฝึกทักษะ
อาชีพ
- จัดทำสือ่ ศูนย์บริการแม่
เลี้ยงเดี่ยวฯ
- วัสดุอุปกรณ์เสริมสร้าง
ทักษะและพัฒนาใน
ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดีย่ ว
37. การปักหมุดครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ ศพค.
เข้มแข็ง

เสริมพลังแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวให้เข้มแข็ง เพิม่
ช่องทางให้สามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือ และ
การให้คำแนะนำปรึกษา

เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในระดับพื้นที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน/
ศพค.เข้มแข็ง 9 แห่ง)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กลุ่มสตรีและครอบครัว จำนวน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
330 คน
ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

3,810,100









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้าง
ชีวิตใหม่ฯ จำนวน 140 คน

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนิน
กิจกรรมกลุ่ม

810,800









ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
จำนวน 565 คน

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมี
คุณภาพชีวิตดีขนึ้

930,000









กลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มฯ
50 คน

กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

479,000



ครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว จำนวน
20 คน

ครอบครัวแม่เลี้ยงเดีย่ วได้รับ
การส่งเสริมทักษะชีวิต และ
นำไปเป็นแนวทางในดำเนิน
ชีวิตที่ดีได้

30,000





ปักหมุดครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว
จำนวน 350 ครอบครัว

ฐานข้อมูลเพื่อให้ในการ
วางแผนพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในพืน้ ที่ ศพค.
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38. สมุดพกครอบครัว

รวบรวมข้อมูลครัวเรือนกลุม่ เปราะบางตามข้อมูล
TPMAP เพื่อนำมาวางแผนติดตามให้การช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง

39. การสร้างชีวิตใหม่ให้แก่
สตรีและครอบครัว (104 วัน)
(โครงการ 104 วัน)

เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายมีทักษะด้านอาชีพ มีงานทำ หา
รายได้เลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้โดยสุจริต เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม เป็น
ผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ มีศกั ยภาพในการดำรงชีวิตทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ให้เป็นนวัตกรทางสังคม สามารถ
ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
พืน้ ที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคมผ่านกิจกรรม/
โครงการ สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม ตามบริบท
ของพื้นที่

40. การสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพืน้ ที่ตาม
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง
- กิจกรรมวัตกรทางสังคมใน
ชุมชนเพียงหลวง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. สงขลา)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว
จำนวน 400 ครัวเรือน
ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
จำนวน 14 กลุม่ จำนวน 420 คน

กรมพัฒนาสังคมและ จำนวนกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับ
สวัสดิการ
การพัฒนาศักยภาพนวัตกรทาง
(กองหนึ่ง..ใจเดียวกัน สังคม ด้านการพัฒนาสังคม
(ดำเนินการในพื้นที่
(กลุ่มเป้าหมายทัว่ ไปและกลุม่
โรงเรียนเพียงหลวงฯ เปราะบาง) *ค่าเป้าหมาย
18 จังหวัด โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
หน่วยงานในสังกัด พส. ของพื้นที่
18 แห่ง))
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
41. การประเมินคุณธรรมและ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ
ส่วนราชการระดับกรม/ ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ ส่วนราชการระดับกรม/
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวง พม.
มหาชน ในสังกัด
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ประจำปี 2565
สู่การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
กระทรวง พม.
ในสังกัดกระทรวง พม.
2. เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการยกระดับผลการ
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเมิน (ITA)
3. ยกระดับผลการประเมิน (ITA)
4. เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน

~ 11 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงคุณภาพ




ครัวเรือนกลุม่ เปราะบาง ได้รับ
การติดตามและประสานการให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง
ผู้ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวมี
ทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพได้

5,357,000









เกิดกิจกรรม/โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการที่
นวัตกรทางสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมดำเนินการอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 กิจกรรม

3,590,000









ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

82,700
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

42. การจัดตั้งกลุ่มงาน
จริยธรรม และสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการจริยธรรม
ประจำส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ในสังกัดกระทรวง พม.

เพื่อให้การขับเคลือ่ นภารกิจการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การเสริมสร้างวินยั การส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวง พม.
ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

43. การประเมินตนเองเป็น
องค์กรคุณธรรม กระทรวง พม.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1. การดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ในมิติการ
สร้างคนดีและสังคมดี ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
เพื่อให้ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และ
มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมใน
องค์กรตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
องค์กร
2. เพื่อส่งเสริมองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานมี
วัฒนธรรมองค์กรในด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัด ร้อยละ
1. กำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม
100 มีส่วนร่วมในการคัดเลือก มาตรฐานทางจริยธรรม
กรรมการจริยธรรม ประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนราชการระดับกรม/
พลเรือน และข้อกำหนด
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
จริยธรรมของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง พม.
2. เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
2. ตั้งกลุ่มงานจริยธรรม กรม
จริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน
ส่วนราชการระดับกรม/
และยกย่องข้าราชการในส่วน
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ราชการทีม่ ีพฤติกรรมทาง
ในสังกัดกระทรวง พม.ทีม่ ีรอง จริยธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ี
หัวหน้าส่วนราชการเป็น
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
หัวหน้ากลุม่ งาน
และอัตรากำลัง เพือ่ การ
ขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม
ของส่วนราชการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการในส่วนราชการ
- ระดับ สป.พม.
เพื่อให้ผู้นำและสมาชิกของ
ประเมินตนเองเป็นองค์กร
องค์กรแสดงเจตนารมณ์และ
คุณธรรม ระดับที่ 1 จำนวน
มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม
109 หน่วยงาน (ร้อยละ
และพัฒนาคุณธรรมในองค์กร
100) และระดับที่ 2 จำนวน ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์
109 หน่วยงาน (ร้อยละ
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กร
100)
- ระดับกรม
ประเมินตนเองเป็นองค์กร
คุณธรรม ระดับที่ 1 จำนวน
9 กรม (ร้อยละ 100) และ
ระดับที่ 2 จำนวน 9 กรม
(ร้อยละ 100)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-









27,600









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วม จำนวน 1,000 คน บุคลากรกระทรวง พม. มีความ
15,000
ซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่ยอมรับ ไม่
เพิกเฉย และไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

44. การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ
กระทรวง พม. เนื่องในวัน
ต่อต้านทุจริตสากล
45. การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

เพื่อให้ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และ
มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมใน
องค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กร

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

1. เพื่อสร้างความตระหนักและยึดมัน่ ตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจในอนาคต
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน และ
บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ มีการพัฒนา
ทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะ และความรูท้ ี่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สลก.)

บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

46. การพัฒนาบุคลากรเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ
ดำเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สค. (ITA)

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บญ
ั ญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต)

จำนวนบุคลากร ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม100 คน

47. การประเมินความเสีย่ ง
การทุจริต กระบวนงานที่มี
ความเสีย่ งสูง กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
48. จัดทำมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้มีมาตรการหรือระบบ แนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในกระบวนงาน/งานใน
ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อให้มาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้
มีพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต)
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต)

276,800





93,500





รายงานประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 1 เรื่อง

1. บุคลากรร่วมมือให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
องค์กร เพิม่ พูนสมรรถนะ
ทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจ
ปัจจุบันและเตรียมความพร้อม
เพื่อการทำงานต่อไป
2. เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุรับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์กรมฯ หนังสือแจ้งเวียน
Facebook เป็นต้น
บุคลากร สค. มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมินฯ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการทำงาน
ของกรม ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
ลดความเสีย่ งของการ
ดำเนินงานในกระบวนงาน/
โครงการทีม่ ีความเสีย่ งสูง

-



บุคลากรร่วมลงนามรับทราบ
มาตรการไม่น้อยกว่าร้อยละ
90

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด ไม่มีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

-
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
49. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐกับ
สำนักงาน ป.ป.ช.
50. การคุณธรรมนำองค์กร

51. การองค์กรใสสะอาด

52. เครือข่ายคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานคุระ
รรมและความโปร่งใสตามตัวชีว้ ัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
1. ผู้บริหารสูงสุดถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
2. ได้ผลประเมินการรับรู้ของผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เพื่อให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อทำหน้าที่เป็นสือ่ กลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสังกัดตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กรมพัฒนาสังคมและ คะแนนการประเมินคุณธรรม
หน่วยงานมีมาตรฐานคุระรรม
สวัสดิการ (ศูนย์ส่งเสริม และความโปร่งใส ร้อยละ 95 และความโปร่งใสในการ
จริยธรรมและต่อต้าน
ดำเนินงานตามที่สำนักงาน
การทุจริต)
ป.ป.ช. กำหนด
การเคหะแห่งชาติ (กอง มีผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความ
ส่งเสริมกำกับดูแล
ไม่น้อยกว่า 300 คน
เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม
กิจการที่ดี ฝ่าย
อำนวยการกลาง)
การเคหะแห่งชาติ (กอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
คณะกรรมการการเคหะ
ส่งเสริมกำกับดูแล
250 คน
แห่งชาติ ผู้บริหาร และ
กิจการที่ดี ฝ่าย
ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
อำนวยการกลาง)
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การเคหะแห่งชาติ (กอง ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายเข้า 1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้
ส่งเสริมกำกับดูแล
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
ความเข้าใจในด้านการส่งเสริม
กิจการที่ดี ฝ่าย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
อำนวยการกลาง)
ด้านความโปร่งใสจนนำไปสู่
สังคมไร้สินบน
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ตระหนักถึงจิตสำนึกค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และมีวินยั
เพิ่มขึน้
3. ผู้ปฏิบัติงานการเคหะ
แห่งชาติมีภาพลักษณ์องค์กร
ด้านความโปร่งใสดีขนึ้
4. ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ปญ
ั หาการทุจริต
คอร์รัปชัน่
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

✓

✓

✓

✓

1,000,000









80,000















(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

85,000

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

53. หลักสูตรส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความรับ
ผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม และ
หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กรยกระดับ
ธรรมาภิบาลของบุคลากรให้ได้
มาตรฐานITA (พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ)
54. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมโดยคณะทำงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
55. การส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในเรือ่ งธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

56. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของกระทรวง พม.
โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม ระดับกระทรวง พม.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
การเคหะแห่งชาติ (กอง ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ร้อย
บุคลากรและผู้นำมีธรรมาภิ
ส่งเสริมกำกับดูแล
ละ 100
บาล คุณธรรม และจริยธรรม
กิจการที่ดี ฝ่าย
ในการปฏิบัติงาน
อำนวยการกลาง)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้
450,000

เพื่อขับเคลือ่ นงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของ
สถาบัน

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นไปตามแผนการส่งเสริม
คุณธรรมของสถาบัน

20,000

เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ได้มี
การรวมตัวกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริต และกล่าวปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
การยึดมัน่ คุณธรรมความดีตามแนวทาง “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” เพือ่ สร้างพลังการขับเคลือ่ นกิจกรรม
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

จำนวน 1 ครั้ง

20,000

เพื่อขับเคลือ่ นงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวง
พม. ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงและแผนแม่บทส่งเสริม

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน ได้มกี ารรวมตัวกันทำ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และกล่าว
ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการยึดมัน่ คุณธรรมความดี
ตามแนวทาง “พอเพียง วินยั
สุจริต จิตอาสา” เพือ่ สร้างพลัง
การขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของกระทรวง พม.
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวง
และแผนแม่บทส่งเสริม

จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง

~ 15 ~

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3















ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

33,900





ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง พม.
ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และ พรบ.มาตรฐานจริยธรรม
พ.ศ.2562
กระทรวง พม. เป็นองค์กรที่มี
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นทีย่ อมรับของประชาชน
และสังคม

งบประมาณที่ใช้

1,750









57. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง พม. โดย
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำ สป.พม.

เพื่อขับเคลือ่ นงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสำนักงานปลัดกระทรวง พม.
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และ พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

58. การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
59. การประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
60. เวทีส่งเสริมองค์ความรู้ใน
การประเมิน ITA และถ่ายทอด
ผ่านทางโปรแกรม Zoom

เพื่อขับเคลือ่ นการดำเนินการด้านการประเมิน ITA ของ
กระทรวง

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 50 คน

เพื่อขับเคลือ่ นการดำเนินการด้านการประเมิน ITA ของ
สป.พม.

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 20 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็น
องค์กรทีม่ ีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เป็นทีย่ อมรับของ
ประชาชนและสังคม

1,400

สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการประเมิน ITA

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 60 คน

15,300

61. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต ปี ๒๕๖๕กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผ่านโปรแกรม
Zoom
62. การประชุมคณะทำงาน
วางระบบประเมินความเสีย่ ง
การทุจริต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อเตรียมการในการประเมินความเสีย่ งต่อการทุจริต ปี
2565 ของกระทรวง พม.

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 20 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็น
องค์กรทีม่ ีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เป็นทีย่ อมรับของ
ประชาชนและสังคม
กระทรวง พม. มีแผนและ
มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริต

เพื่อจัดทำแผนประเมินความเสีย่ งของสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 20 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็น
องค์กรทีม่ ีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เป็นทีย่ อมรับของ
ประชาชนและสังคม

1,400

~ 16 ~

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3





ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

18,410

2,500







ยุทธศาสตร์/โครงการ
63. การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด
“พม. STRONG” ไม่ทนต่อการ
ทุจริต
64. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรทุจริตศึกษา กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
65. การจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี
๒๕๖๕ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
66. การปรับปรุงคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลือ่ น
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
67. การจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จำนวน 50 คน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีวัฒนธรรมสุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริต

งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

12,450







ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตของ
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

เพื่อขับเคลือ่ นหลักสูตรทุจริตศึกษาของกระทรวง พม.

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 50 คน

บุคลากรมีวัฒนธรรมสุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริต

3,550



เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัด
กระทรวงฯ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(หน่วยงานในสังกัด
สป.พม.)

จำนวน 20 คน

มีการขับเคลือ่ นการดำเนินการ
ตามแผนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์

1,400



1.เพื่อกำหนดผูร้ ับผิดชอบการดำเนินงานองค์กร
คุณธรรม
2.เพื่อขับเคลือ่ นการดำเนินการสูก่ ารปฏิบัติ
3.เพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามคุณธรรมสำคัญที่
กำหนดไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
1.เพื่อกำหนดผูร้ ับผิดชอบการดำเนินงานองค์กร
คุณธรรม
2.เพื่อขับเคลือ่ นการดำเนินการสูก่ ารปฏิบัติ
3.เพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามคุณธรรมสำคัญที่
กำหนดไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-









สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-









~ 17 ~

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

68. การประชุมคณะกรรมการ
ขจัดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับภายในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง พม. ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในทีท่ ำงาน รวมทั้ง ลด/ไม่มกี ารล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

69. การกำหนดนโยบายการ
เป็นองค์กรแห่งการสกัดกัน้ การ
ทุจริต ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การประชุมประจำเดือน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

1. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทราบนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการซื่อสัตย์สจุ ริต และยึดหลัก
ความถูกต้อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของบุคลากรด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การชีเ้ บาะแสและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
70. การเปิดเผยข้อมูลงบ
1. เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ทดลองราชการผ่านเว็บไซต์
พ.ศ.2540
หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน 2. เสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลให้มมี าตรฐาน เที่ยงตรง ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
71. การเปิดเผยข้อมูลประกาศ 1. เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ชนะการเสนอราคาในการ
พ.ศ.2540
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
2. เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
หน่วยงาน
72. กล่องรับความคิดเห็นรับ
1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มารับ
ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่มา บริการ
รับบริการ
2. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับฟังเรื่องร้องเรียน และเพือ่
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วน
เสีย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.5)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ


ร้อยละ 100 ของบุคลากรทุก
1,400
บุคลากรทุกระดับภายในสังกัด
ระดับภายในสังกัดสำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
ปลัดกระทรวง พม. ยึดถือและ
ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
ล่วงละเมิดหรือคุกคาม
คุกคาม
ทางเพศในทีท่ ำงาน รวมทั้ง
ทางเพศในทีท่ ำงาน รวมทั้ง
ลด/ไม่มีการล่วงละเมิด
ลด/ไม่มีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน




จำนวน 12 ครั้ง
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการทำงานและไม่มีขอ้
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.5)

ร้อยละ 100

หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลงบ
เบิกจ่ายของหน่วยงานแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

-









สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.5)

ร้อยละ 100

หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

-









สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.5)

ร้อยละ 100

ผลการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
จากคณะกรรมการ

-
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

73. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 1. เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วย
พิจารณากลั่นกรองเลือ่ นขั้น
ความโปร่งใส ยุติธรรม
เงินเดือนให้กับข้าราชการและ 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่ นเงินเดือน
พนักงานราชการของหน่วยงาน พ.ศ. 2552
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นประจำทุกปี
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
74. การส่งเสริมวัฒนธรรม
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
องค์กรตามหลักคุณธรรม 4
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
ประการ พอเพียงวินยั สุจริต
ปฏิบัติงานให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์
จิตอาสาเช่น
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผูม้ ีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีวินยั ต่อ
พอเพียง
ตนเองในการปฏิบัติงาน เน้นความประหยัด มีความ
- จัดทำและประกาศนโยบาย/ เพียรพยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง
มาตรการประหยัดต่าง ๆ
ความสามารถ
- โครงการ กมพ.ร่วมใจReuse 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์
ลดการใช้กระดาษ โดยธนาคาร มีความปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลเพือ่ นร่วมงาน
กระดาษ, การใช้ QR Code
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผูม้ ีจิตอาสาสาธารณะ เป็นผูม้ ี
แทนการถ่ายเอกสาร เป็นต้น
ความเสียสละทำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม และเป็น
- กิจกรรมหิ้วปิน่ โต/ห่อข้าว
แบบอย่างที่ดีตอ่ องค์กร สังคม และประเทศชาติ
ทานข้าวกลางวันร่วมกัน
๕.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามคุณธรรมสำคัญที่
- รณรงค์และสร้างจิตสำนึก
กำหนดไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกีย่ วกับคุณธรรมเป้าหมายที่
ควรได้รับการส่งเสริมในองค์กร
: พอเพียง
วินัย
- การประทับเวลาเข้าทำงาน
(สแกนลายนิว้ มือ) ตามเวลา
ปฏิบัติราชการ
- การดำเนินการ 5ส. เป็น
ประจำสม่ำเสมอ
- โครงการ Reused ลดโฟม/
พลาสติก ลดโลกร้อน
- รณรงค์การตรงต่อเวลา เช่น
การนัดหมาย/การประชุม ฯลฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.5)

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ผลการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
จากคณะกรรมการ

งบประมาณที่ใช้

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมตาม
หลักคุณธรรม 4 ประการ
พอเพียงวินยั สุจริต จิตอาสา

บุคลากรทุกคนมีวัฒนธรรม
องค์กรทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมตาม
หลักคุณธรรม 4 ประการ
พอเพียงวินยั สุจริต จิตอาสา
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ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-









-









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
- รณรงค์และสร้างจิตสำนึก
เกีย่ วกับคุณธรรมเป้าหมายที่
ควรได้รับการส่งเสริมในองค์กร
สุจริต
- ไม่นำวัสดุอุปกรณ์ทาง
ราชการใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัวและการรณรงค์
- การดำเนินการตามระเบียบ
การเงินและพัสดุอย่างถูกต้อง
โปร่งใส
- ส่งเสริมความรู้ในประเด็นที่
น่าสนใจด้านระเบียบทาง
การเงินและพัสดุที่ควรรู้
- รณรงค์และสร้างจิตสำนึก
เกีย่ วกับคุณธรรมเป้าหมายที่
ควรได้รับการส่งเสริมในองค์กร
จิตอาสา
- ให้ความร่วมมือ/เข้าร่วม
กิจกรรมตามที่หน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก พม. ขอความ
ร่วมมือ
- รณรงค์และสร้างจิตสำนึก
เกีย่ วกับคุณธรรมเป้าหมายที่
ควรได้รับการส่งเสริมในองค์กร
75. การปลูกฝังและเสริมสร้าง
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
กรมกิจการผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สลก.)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100
รับทราบถึงคุณธรรม จริยธรรม
วินัยข้าราชการ รวมถึงข้อพึง
กระทำและไม่พึงกระทำ

เผยแพร่วนิ ัยของข้าราชการ
และประมวลจริยธรรมให้
บุคลากรในกรมกิจการผู้สูงอายุ
รับทราบ และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์กรมในรูปแบบของ
one page

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วยงาน
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3







ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)



ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

76. การส่งเสริมเอกลักษณ์
และการแต่งกายด้วยผ้าไทย

เพื่อส่งเสริมระเบียบวินยั การแต่งกายของบุคลากรใน
สังกัดกรมกิจการผูส้ ูงอายุ รวมถึงแสดงเอกลักษณ์และ
สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

กรมกิจการผู้สูงอายุ
และ
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ

77. การส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยใน
วันสำคัญต่างๆ

เพื่อสร้างวัฒนธรรมไทยผ่านประเพณีสำคัญต่างๆของ
สังคมไทยไม่ให้หายไป เพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์และวัฒนธรรม
องค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

78. การจัดสวัสดิการให้
ผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกันและ
มีความมัน่ คงในชีวิตตามหลัก
คุณธรรม เช่น กองทุน
ผู้ปฏิบัติงาน ที่มกี ารสมทบใน
ลักษณะกองบุญเกือ้ หนุน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดวัฒนธรรมการดูแลซางกัน
และกันภายในองค์กร เพือ่ เป็นการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือผลกำไรจากการ
สมทบ

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

79. การส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันรวมกลุม่ กันทำ
กิจกรรมจิตอาสาเพือ่ สังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการรวมกลุม่ หรือปัจเจกในการทำ
กิจกรรมเพือ่ สังคม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะใน
การช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อเป็น
นโยบายของสถาบัน ในการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ
แผนในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กบั สังคม

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ




บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100 รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดกรม
รับทราบแนวทางการแต่งกาย กิจการผู้สูงอายุ ถือปฏิบัติ
ด้วยผ้าไทย
ร่วมกันโดยแต่งกายด้วยผ้าไทย
สุภาพในทุกวันอังคารและวัน
ศุกร์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย




จำนวน 3 ครั้ง
เกิดการสร้างวัฒนธรรมไทย
50,000
ผ่านประเพณีสำคัญต่างๆของ
สังคมไทยไม่ให้หายไป องค์กร
เกิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์และ
วัฒนธรรมองค์กรให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาจิตใจให้
เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม
จริยธรรม




จำนวน 1 กองทุน
กองทุนสามารถช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
กาเกิด เจ็บ ตาย การส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ โดยการ
สมทบงบประมาณจากกองทุน
เกิดวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน


จำนวน 2 กิจกรรม
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรวมตัว
200,000
รวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพือ่
สังคม ผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
ขยายผลและสร้างการเชื่อมโยง
กับภาคีอื่นๆในการทำกิจกรรม
เพื่อสังคมและช่วยเหลือชุมชน
สถาบันกำหนดให้แผนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เรื่องจิตสาธารณะเป็นนโยบาย
ของสถาบัน
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ยุทธศาสตร์/โครงการ
80. ร่วมใจส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย สร้างสังคมแห่งความดี

81. การมีวินยั ไร้ทุจริต
- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สิน/การใช้
ทรัพย์สินของราชการตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน โดยปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
- กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
การใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า
ประหยัด สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- กำหนดแนวทางในการจัดซือ้
จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ราชการอย่างถูกต้อง ชัดเจน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง)
- กำหนดแนวทางปฏิบัตทิ ี่
ชัดเจนในการประหยัด
ทรัพยากรของรัฐ เช่น การใช้
น้ำประปา การลดกระดาษ
- การจัดการความเสีย่ ง และ
การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้พนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้อนุรกั ษ์
วัฒนธรรมไทย เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี
รู้จักการให้ เสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานที่ดี
เพื่อเสริมสร้างวินัยการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ ให้ยึดมั่นใน
สิ่งที่ถกู ต้อง การประหยัด คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
ของราชการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองตรวจราชการ)

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(หน่วยงานในสังกัด
สป.พม.)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไม่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ในการดำเนินกิจกรรมร่วมใจ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดี
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้าง
มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วย
สังคมแห่งความดี
ความซือ่ สัตย์ สุจริต เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ
โดยไม่ถกู ต้องตามระเบียบ
ลดลง

~ 22 ~

บุคลากรมีวินยั สุจริต โปร่งใส
ในการปฏิบัตริ าชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-









-









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ทำงานภายในบ้านพัก (Work
From Home) ที่ชัดเจน
- จัดให้การประชุมหารือ ชี้แจง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มอบหมาย สั่งการผ่านระบบ
ออนไลน์
82. จิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะปฏิบัติตาม
ค่านิยมองค์กร
- จิตอาสา ทำดีได้ ทำง่าย ๆ
ทำเลย
- รวมพลัง พม. ทำความดี
- รวมใจทำดีด้วยหัวใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้มจี ิตอาสาพัฒนา และ
บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อส่วนรวม
2. เพือ่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น รับบริจาค
เงิน สิ่งของ เพื่อส่งมอบยังมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ พม. บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ จิตอาสาต่างๆ เข้าวัดทำบุญเนือ่ งใน
วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำความสะอาดวัดและ
ชุมชน เป็นต้น

83. work life balance
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ร่วมกับกองทุนสัจจะวันละบาท องค์กรคุณธรรม ผ่านการจัดสวัสดิการ 7 ประเภทให้แก่
“ปันสุข สร้างงาน”เพื่อการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๘ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
84. การขับเคลื่อนมาตรฐาน
1. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลือ่ นมาตรฐานการดูแล
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. เพื่อบูรณาการการขับเคลือ่ นมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องให้เป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายเดียวกัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท./สถาบันพระ
ประชาบดี/กอง
มาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์/กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน)
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

จำนวน 2 ครั้ง (ขึ้นอยูก่ ับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-16))

ปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตอาสา
และมีจติ สำนึกในการเป็นผู้ให้
มีความเอื้ออาทร ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผอู้ ื่น สังคม และ
ประเทศชาติ

-

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มมากขึ้นจากการร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร

-

จำนวนมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุได้รับการขับเคลือ่ น
อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1
เรื่อง

มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่
1. มาตรฐานหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ
2. มาตรฐานผูด้ ูแลผู้สูงอายุ
3. มาตรฐานสถานดูแล
ผู้สูงอายุ ได้รับการขับเคลือ่ น
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,591,700

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

~ 23 ~

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3





















ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

85. การอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะในด้านการดูแลสุขภาพขั้นเบื้องต้นของผู้สูงอายุ
ให้แก่แกนนำเครือข่ายผู้ดแู ลผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สลก.)

86. การอบรมนักบริหาร
องค์กรสวัสดิการชุมชน รุน่ 2

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่นกั บริหาร
องค์กรสวัสดิการชุมชน

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ)

87. การอบรมนักบริหาร
องค์กรสาธารณประโยชน์
รุ่นที่ 6

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่นกั บริหาร
องค์กรสาธารณประโยชน์

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ)

88. คิดดี ทำดี ทำได้
ไม่ต้องรอ

บุคลากร พก. พัฒนาวิชาชีพสู่สังคมคุณธรรม

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/หน่วยงานใน
สังกัด พก.)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการ 1 คน ต่อ
1. เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
หลักสูตร
บุคลากรทุกประเภททุกระดับ
2. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ขั้นเบือ้ งต้น จำนวน 18 ชัว่ โมง ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือ
ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบือ้ งต้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทและ
สอดคล้องกับกลุม่ ผู้สูงอายุ
3. ระบบเรียนรู้หลักสูตรแบบ
ออนไลน์ (e-learning)
มีองค์กรสวัสดิการชุมชนได้รับ ประชาชนได้รับการจัด
องค์ความรู้เพือ่ ไปพัฒนา
สวัสดิการสังคมจากองค์กร
องค์กรและพัฒนาการจัด
สวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง
สวัสดิการสังคมตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้แก่
ประชาชน จำนวน 77 องค์กร
มีองค์กรสาธารณประโยชน์
ประชาชนได้รับการจัด
ได้รับองค์ความรู้เพือ่ ไปพัฒนา สวัสดิการสังคมจากองค์กร
องค์กรและพัฒนาการจัด
สวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง
สวัสดิการสังคมตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้แก่
ประชาชน จำนวน 77 องค์กร
จำนวนบุคลากร ไม่นอ้ ยกว่า
บุคลากร พก. มีมาตรฐาน
500 คน
จรรยาวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

~ 24 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3







ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วยงาน



22,000



22,000

-











ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

-1 คนดี/1 กรม รวมทัง้ สิ้น
9 คน/9 ส่วนราชการระดับ
กรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัดกระทรวง พม.

๕9,300

จำนวนบุคลากรในส่วนราชการ
ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/
องค์การมหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.ที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

กระทรวง พม. ได้คัดสรรบุคคล
ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริยธรรม และยก
ย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ
กำลังใจ และความภาคภูมิใจ
แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก และ
เป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง พม.
มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการทำ
ความดี ยึดมัน่ คุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน
บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและ
ภาคภูมิใจ สร้างความเชื่อมัน่ ใน
การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิต
อาสา เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
การรักษาระเบียบวินยั และ
มาตรฐานจริยธรรม
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทีเ่ ข้า
รับการอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3







-





16,600



ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
89. การคัดเลือกบุคลากรเป็น 1. เพื่อสรรหาบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.
1 คนดี มีจริยธรรม 1
ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตอาสา
หน่วยงาน กระทรวง พม.
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
2565
2. เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ
กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง พม. มีความเชือ่ มั่น ศรัทธาในการทำ
ความดี ยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

90. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2565

1. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและ
ผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณ
2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี
ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัตขิ องข้าราชการ

ส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน ในสังกัด
กระทรวง พม.

91. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมา
ภิบาล หลักสูตรการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมา
ภิบาล ในบริบทด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน

เพื่อเสริมพลังมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ทุกระดับและบูรณาการทุกภาคส่วนและมี
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใต้บริบทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
(สำนักงานเลขานุการ
กรม)

บุคลากรกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน จำนวน 150 คน

~ 25 ~



ยุทธศาสตร์/โครงการ
92. การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุแห่งชาติและผู้สูงอายุ
ดีเด่นระดับจังหวัด
93. คลังปัญญาดีเด่น ประจำ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

94. อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(เชี่ยวชาญด้านผูส้ ูงอายุ) ดีเด่น
ประจำปี

95. การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ
รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในจิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สศส.)

1. เพื่อส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมพัฒนา
สังคมด้วยภูมิปัญญา โดยนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทำประโยชน์ให้แก่สงั คม
2. เพื่อแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ
1. เพื่อเสริมพลังและสร้างกำลังใจในการดำเนินงาน
ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(เชี่ยวชาญด้านผูส้ ูงอายุ) ทีท่ ำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัย
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลผูส้ งู อายุและ
การพัฒนาสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สศส.)

๑.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฯ มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้สติใน
การแก้ไขปัญหา ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฯได้รับการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจติ สาธารณะเกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์
ประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกใน
การกระทำความดี รู้จกั การให้ การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มี
วิ น ั ย ซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จิ ต อาสา สร้ า งความสามั ค คี ใน
องค์กร

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. เชียงราย)

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สศส.)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 1
สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึง
คน ผู้สูงอายุดเี ด่นระดับจังหวัด คุณค่าและความสำคัญของ
จำนวน 76 คน รวม 77 คน
ผู้สูงอายุ
คลังปัญญาผู้สูงอายุดเี ด่น
คลังปัญญาผู้สูงอายุได้รับการ
ประจำจังหวัดและ กทม. รวม ยกย่องเชิดชูเกียรติในการร่วม
77 คน
เป็นกำลังสำคัญขับเคลือ่ น
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สังคม
การเผยแพร่เกียรติคณ
ุ
เป็นผู้ทที่ ำประโยชน์ตอ่ สังคม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการ
ความมั่นคงของมนุษย์
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
(เชี่ยวชาญด้านผูส้ ูงอายุ)
สุจริต ยึดมัน่ ในการดูแล เฝ้า
ระวัง ช่วยเหลือ คุม้ ครอง
พิทักษ์สทิ ธิ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บุคลากร สค.และผูเ้ ข้ารับการ บุคลากร สค.และผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน
ฝึกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
รู้จักการให้ เสียสละเพือ่
ส่วนรวม มีวินยั ซื่อสัตย์ สุจริต
จิตอาสา มีทัศนคติทดี่ ีต่อการ
ทำงานเพิ่มมากขึน้

~ 26 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3





ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
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✓

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

96. การพัฒนาบุคลากร
“คุณธรรมกับการทำงาน”

เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
ไปปรับใช้ในการทำงานได้

97. ข้าราชการพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำดีเด่น

เพื่อส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างประจำให้มีค่านิยมใน
การสร้างสรรค์สิ่งทีด่ ีงามและความถูกต้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นการ
สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรือ่ ง
คุณธรรม จริยธรรม

98. การให้ความรู้แก่บุคลากร
พก. เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

99. การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

100. การคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1. เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกระดับมีจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการให้บริการแก่ประชาชน
2. เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีจิตสำนึกตามหลัก
คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา โดย
สามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ขององค์กรในการมุ่งมัน่
ที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ก้าวสูก่ าร
เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
1. เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกระดับมีจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการให้บริการแก่ประชาชน
2. เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกระดับมีการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล แก่พนักงานระดับผู้บริหารและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
บุคลากรจำนวน ๒๓ คน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรได้รับความรู้เกีย่ วกับ
คุณธรรมและสามารถนำไป
ปรับใช้ในการทำงานได้

งบประมาณที่ใช้

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
ระดับประเทศ ระดับกรม
ตามที่สำนักงาน/กอง/กลุม่
พิจารณาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 2
คน

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมี
จิตสำนึกและแรงจูงใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล

-

✓

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/หน่วยงานใน
สังกัด พก.)
สำนักงานธนานุเคราะห์
(ส่วนธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม)

จำนวนบุคลากรอย่างน้อย
1,200 คน

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม

-

✓

พนักงานทีเ่ ข้ารับการอบรม
จำนวน 160 คน

พนักงานทุกระดับมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาโดย
เป็นพนักงานยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ าม
เป้าหมายขององค์กร

สำนักงานธนานุเคราะห์
(ส่วนธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม)

มีบุคคลต้นแบบอย่างน้อย 4
คน

พนักงานมีพฤติกรรมและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่แสดง
เป็นรูปธรรม ในความพอเพียง
มีวินยั สุจริต จิตอาสา ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ผูม้ า
รับบริการมีความเชือ่ มั่นและ
ไว้วางใจในการบริการของ
หน่วยงาน

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(สถานคุ้มครองฯ
จ.พิษณุโลก)
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (สำนักงาน
เลขานุการกรม (กลุม่
บริหารทรัพยากร
บุคคล))
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

✓

-

✓

✓

40,000

✓

✓

10,000

✓

✓

✓

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จำนวน 1 ครั้ง

101. การให้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงาน พอช. เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรูแ้ ละตระหนักเกีย่ วกับการ
เป็นบุคคลทีท่ ำงานแบบมีคุณธรรมและจริยธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

102. การยกย่องบุคลากรที่มี
ความประพฤติดี มีความสุจริต
ยึดมัน่ ในคุณธรรม และมี
ผลงานในการทำคุณประโยชน์
ในการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่
สังคมภายใต้แนวคิด “คนดี ศรี
พอช.”
103. การยกย่อง เชิดชูเกียรติ
บุคลากรระดับสำนัก/กอง/
ศูนย์/สสว.1-11 ในสังกัด
สป.พม.

เพื่อยกย่องบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีความสุจริตยึด
มั่นในคุณธรรม และมีผลงานในการทำคุณประโยชน์ใน
การส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

ร้อยละ 10 ของผู้ปฏิบัติงาน

1. เพื่อสรรหาบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ
กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการทำความดี ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สำนัก/กอง/ศูนย์/สสว.
1-11)

สำนัก/กอง/ศูนย์/สสว.1-11
หน่วยงานละ ๑ คน

104. การฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี (2 รุน่ )

เพื่อให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและมี
จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80

~ 28 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ
20,000
✓
✓
ตระหนักเกีย่ วกับการเป็น
บุคคลที่ทำงานแบบมีคุณธรรม
และจริยธรรม รู้หน้าทีข่ อง
ตนเองในการทำงานและไม่เห็น
ด้วยกับการทุจริต
สถาบันมีบุคลากรที่มีความ
20,000
✓
✓
✓
ประพฤติดี มีความสุจริต ยึด
มั่นในคุณธรรมและมีผลงานใน
การทำคุณประโยชน์ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ

ได้คัดสรรบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และยกย่องเชิดชู
เกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และ
ความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการ
คัดเลือก และเป็นแรงบันดาล
ใจให้บุคลากรมีความเชือ่ มัน่
ศรัทธาในการทำความดี ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมี
จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี

-

223,300













ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

105. หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
(นบส.พม.)

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด้านสังคม สามารถเชื่อมโยงความต้องการ
ของประชาชนไปสู่การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสังคมที่เน้นประชาชเป็นศูนย์กลาง รวมถึงได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อมั่นจากผูร้ ่วมงาน ประชาชน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำรงตน และการ
ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นสากล

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

106. หลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (นพม.)
(2 รุ่น)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติเชิงบวก
มีการคิดวิเคราะห์ บริหารจัดการได้อย่างมีกลยุทธ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้าราชการกระทรวง พม.
ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณา
การ

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของ พม. และภาคี
1. ผู้บริหารระดับสูงในภาค
เครือข่ายได้รับการฝึกอบรมไม่ ราชการและภาคีเครือข่ายด้าน
น้อยกว่าร้อยละ 80
สังคมสามารถเชือ่ มโยงความ
ต้องการของประชาชนไปสู่การ
จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสังคมที่เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อมั่นจาก
ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วนในการ
ดำรงตนและการทำงานอย่าง
เป็นมืออาชีพและเป็นสากล
2. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานตามขีด
สมรรถนะ สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างความต้องการของ
ประชาชนไปสู่การจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางอันจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทำงานใน
ภาพรวมของกระทรวง พ.ม.
ดีขึ้น
บุคลากรของ พม. ได้รับการ
1. ผู้เข้าอบรมมีภาวะผูน้ ำการ
ฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมในการ
80
ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกิดเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

~ 29 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)



3,367,700

402,600





ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

107. หลักสูตรผูน้ ำยุคใหม่
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
(2 รุ่น)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมในการก้าวเข้าสูก่ าร
เป็นผู้นำองค์กรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ในอนาคตได้
2. ผู้เข้าอบรมมีกรอบความคิด (Mind set) และทักษะ
(skill) ที่จำเป็นในการบริหารคน ทีมงาน และองค์กร

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

108. หลักสูตรการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

109. การเสริมสร้างเทคนิค
และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายและ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัตริ าชการให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของทาง
ราชการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนา ประมวล
ข้าราชการพลเรือนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวฒ
ั นธรรมไทยที่ดีงามมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองกฎหมาย)

110. การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองพัฒนานโยบายและ
นวัตกรรมทางสังคม)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงคุณภาพ


1. ผู้เข้าอบรมมีภาวะผูน้ ำการ
384,000
เปลี่ยนแปลงและพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกิดเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

บุคลากรของ พม.และภาคี
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
534,300
เครือข่ายได้รับการฝึกอบรมไม่ พระราชบัญญัติปอ้ งกันและ
น้อยกว่าร้อยละ 80
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพและได้มโี อกาส
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำ
55,200
สัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายปฏิบัติ
เกีย่ วกับกฎหมายการปฏิบัติ
ราชการที่ได้รับไปใช้ในการ
ราชการ พม.
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
บุคลากรของ พม. ได้รับการ
ฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80

บุคลากร จำนวน 19 คน
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บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถวี ัฒนธรรมไทย
เพิ่มขึน้

-









ยุทธศาสตร์/โครงการ
111. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรมบน
เว็บไซต์ กมพ. โดยดำเนินการ
ผ่านเว็บไซต์
http://www.dsdhss.msociety.go.th/
- จัดทำฐานข้อมูล และ
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
กมพ.
- การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
112. การประกาศคุณความดี
กับบุคลากรเจ้าหน้าทีท่ ี่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความดี/
สาธารณประโยชน์กับ
หน่วยงานทั้งในและนอก พม.
ผ่านเว็บไซต์ กมพ.
113. พม. สุขใจ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

114. การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักของบุคลากรใน
การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูก้ ารดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ในส่วนของการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม
และเพื่อให้มกี ารจัดการสารสน- เทศอย่างเป็นระบบ
สามารถเผยแพร่ตอ่ สาธารณะได้

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)

เพื่อยกย่องบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณความดี
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเป็นแบบอย่างที่ดี

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(กองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)

- เพื่อให้บุคลากร พม. ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ส่วนตัวและการปฏิบัติราชการ
- เพื่อส่งเสริมวินัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
บุคลากร พม. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและ
มีธรรมาภิบาลและยึดระเบียบของทางราชการ
- เพื่อปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมนำสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี องบุคลากร พม.
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จำนวน 12 ครั้ง/ปี
ผู้สืบค้นข้อมูล/ผู้ใช้บริการ
ผู้สืบค้นข้อมูล/ผู้ใช้บริการมี
มีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

















บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความดี/
สาธารณประโยชน์

เกิดความภาคภูมิใจในการ
อาสาเข้าร่วมกิจกรรมและ
บำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม

-

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(ศปท.)

จำนวน 1 ครั้ง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับนโยบายสวัสดิการ
สังคมและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักคุณธรรมและมีธรรมาภิ
บาลให้กับบุคลากร พม.

25,500



สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.6)

ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักของบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน

บุคลากรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักของบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน

-
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ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
115. การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ระดับความสำเร็จของการ
หน่วยบริหารงานด้วยหลักธรร
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
มาภิบาล
บาล

1. กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ
2. เพื่อใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.6)

117. การส่งเสริมความรู้
คุณธรรม 4 ประการ

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการ
หน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรม

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.7)

118. การสร้างวินยั ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้บุคลากร

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.7)

ร้อยละ 100 ของบุคลากร ไม่
มีการร้องเรียนเรือ่ งระเบียบ
วินัย และได้รับหนังสือตักเตือน
จากผู้บังคับบัญชา

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำปาง)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(สถานคุ้มครองฯ จ.
พิษณุโลก (ร่วมกับ
หน่วยงานของจังหวัด/
เลขานุการกรม)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ลำพูน)

บุคลากรของศูนย์เรียนรูฯ้ และ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน
๑๒๔ คน

116. การเสริมสร้างการตรวจ
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม
119. การส่งเสริมและเทิดทูล บุคลากร และผู้รับการฝึกอาชีพ ของศูนย์เรียนรู้การ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
พระมหากษัตริย์
จำนวน ๑๒๔ คน
120. การทำบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพื่อให้บุคลากรของสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้าน
สองแคว จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ขัด
เกลาจิตใจ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

121. การเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

- ส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา
- ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.6)

วางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด ร้อยละ 100
จัดทำ Info จำนวน 2 แผ่น
ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์
หน่วยงาน

บุคลากร สคอ.บ้านสองแคว
จำนวน ๒๓ คน

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
จำนวน 16 ครั้ง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-





หน่วยงานวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด
บุคลากรและผู้ใช้บริการ
หน่วยงานเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการมีคุณธรรม
จริยธรรม
บุคลากรมีระเบียบวินยั โดยมา
ทำงานตรงต่อเวลา รู้จกั หน้าที่
แต่งกายอย่างเหมาะสมและ
ปฏิบัติตามระเบียบอืน่ ๆของ
หน่วยงาน

-



มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
และเทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์
บุคลากร สคอ.บ้านสองแควได้
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย

สืบทอดประเพณี
ทางพุทธศาสนา และมีความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

122. การกำหนดให้บุคลากร
ของหน่วยงานดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและ
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
123. การส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
124. วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา

เพื่อส่งเสริมและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี)

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ.นนทบุร)ี

125. การส่งเสริมประเพณี
การถือศีลอด

เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักศาสนา
อิสลาม

126. ร่วมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
จังหวัดศรีษะเกษได้รว่ มกิจกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการศรีสะเกษร่วมใจนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทุกวัน
อังคาร เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย
ผู้รับการฝึกอาชีพ สร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้ศาสนารุ่งเรืองต่อไป
ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

127. การส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
128. การส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักคำสอนทางศาสนา และทำนุบำรุงไว้
ซึ่งประเพณี และดำเนินตามกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. สงขลา)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ศรีสะเกษ)
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ.เชียงราย)
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (กองพัฒนา
สังคมกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ/กลุม่ งาน
ผู้เชี่ยวชาญ)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100ของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
มีการดำเนินการส่งเสริมและ
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

บุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 47 คน มีการดำเนินการส่งเสริมและ
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงหลักคำ
สำคัญทางพระพุทธ
สอนทางศาสนา และได้ทำนุ
ศาสนา จำนวน
บำรุงไว้ซึ่งประเพณี และปฏิบัติ
120-150 คน
ตามกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามกฎ
กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิมีความ
ระเบียบข้อบังคับของหลัก
ขยันอดทนในการดำรงชีวิต
ศาสนาอิสลาม (100 คน)
จำนวนบุคลากรผู้รับการฝึก
อาชีพ จำนวน 100 คน

บุคลากรและผู้รับการฝึกอาชีพ
และ
ผู้ร่วมกิจกรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรม คำสอน และหน้าที่
ของชาวพุทธ
บุคลากรของศูนย์เรียนรูฯ้
มีการดำเนินการกิจกรรม
จำนวน ๔๐ คน
ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์
บุคลากรในสังกัดร้อยละ 85 เข้า บุคลากรตระหนึกถึง
ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญ ความสำคัญของสถาบันชาติ
ของชาติ ศาสนา
ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
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ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

129. การส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก ค่านิยม ในการ
รักษ์และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ ีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม อย่างยั่งยืน โดยใช้มิตทิ างศาสนาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (กองทุน
คุ้มครองสวัสดิภาพและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต)

130. งานวันสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านสวัสดิการ
สังคม สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (สำนักงาน
คณะกรรมการการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ)

131. การทำบุญตักบาตรตาม
ประเพณีและกิจกรรมทาง
ศาสนา

เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (กลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ผลลัพธ์
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)
เชิงคุณภาพ




บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึก
ค่านิยม ในการรักษ์และเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ มีความ
สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และยึดมั่นในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

1. คณะกรรมการส่งเสริมการจัด บุคลากรตระหนักถึง
1,251,310
สวัสดิการสังคมจังหวัด/
ความสำคัญของสถาบันชาติ
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส่วน
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ราชการ องค์กรเอกชน องค์กร พระเกียรติคุณและพระราช
สาธารณประโยชน์ องค์กร
กรณียกิจสมเด็จพระศรีนคริน
สวัสดิการชุมชน อาสาสมัคร
ทราบรมราชชนนีในงานด้าน
เจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้อง และ
สวัสดิการสังคม สังคม
ประชาชนทั่วไป จำนวน 500 สงเคราะห์และการพัฒนาสังคม
คน
2. ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มี
กิจกรรมทางสังคมดีเด่น
ประจำปี 2564 ผู้ร่วมงานและผู้
สังเกตการณ์ จำนวน 600 คน




ร้อยละ 100 ของบุคลากร กพร. บุคลากร กพร. ตระหนักถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ตามประเพณี
ร่วมกันสืบสานและอนุรกั ษ์ไว้
ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจและสิรมิ งคลในการ
ดำเนินชีวิต
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
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132. การร่วมกิจกรรมรัฐพิธี
และราชพิธีทกุ โอกาส

เพื่อให้บุคลากร พก. ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

133. การส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
134. การจัดกิจกรรมและเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญสถาบัน
ชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์และกิจกรรม
ตามประเพณีต่างๆ

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

135. การเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายองค์กรคุณธรรม
- จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
กับทีม One Home จังหวัด
ปทุมธานี เกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เช่น วัน
รัฐธรรมนูญ วันจักรี วันฉัตร
มงคล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช
- จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวติ

๑. เพื่อสืบสาน ต่อยอด กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทย
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามายึดถือปฏิบัติและตระหนักถึง
ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีของ
ไทย ตระหนักถึงความสำคัญการสืบสานประเพณี และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย One Home ในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
และการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/หน่วยงานใน
สังกัด พก.)
สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)
สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(หน่วยงานในสังกัด
สป.พม.)

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สถาบันพระประชาบดี)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
บุคลากร พก. ร้อยละ 100
บุคลากร พก. ตระหนักและให้
ตระหนักและให้ความสำคัญกับ ความสำคัญกับสถาบันหลัก
สถาบันหลักของชาติ
ของชาติ
จำนวน 2 ครั้ง

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
บุคลากรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐ บุคลากรมีโอกาสแสดงออกซึ่ง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ความจงรักภักดีและสำนึกใน
วัฒนธรรม และประเพณี
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และตระหนัก
ถึงความสำคัญในการสืบสาน
ประเพณีและอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
ไทยทีด่ ีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
ร้อยละ 90 ของหน่วยงานทีม
One Home ทีร่ ่วมดำเนินการ
จัดกิจกรรม
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หน่วยงานในทีม One Home
มีการบูรณาการในการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม และการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

ชมรมผู้สงู อายุ/กลุ่มผู้สูงอายุ/
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ
จำนวน 200 เครือข่าย

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุมีความ
เข้มแข็ง จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

คณะกรรมการ ศพอส. จำนวน
960 คน ใน 192 ศพอส. มี
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ศพอส. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมใน
กิจกรรมทัง้ 4 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ และศักยภาพด้าน
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
นวัตกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน
300 คน

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

4,615,800









1. ผู้สูงอายุได้รับการบริการใน
ทุกมิติอย่างมีมาตรฐาน และมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. ศพอส. มีความเข้มแข็ง

4,800,000









1. ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและมีความ
กตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ ครู
และผู้มีพระคุณ
2. ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และนำหลักคิดการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ไป
ปรับและประยุกต์ใช้

2๒๗,000





(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
136. การพัฒนาศักยภาพ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาแนวทางการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
เครือข่าย
ดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สงู อายุ
(สศส.)
2. เพิ่มบทบาทและบูรณาการการทำงานกับองค์กร
เครือข่ายผูส้ ูงอายุในระดับพื้นที่เพือ่ การขับเคลื่อนงาน
ด้านผู้สูงอายุสกู่ ารปฏิบัติให้ปรากฎเป็นรูปธรรม
3. ขับเคลื่อน ประสานงาน และส่งเสริมความร่วมมือ
เครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ
137. การเสริมสร้างกลไกการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพอส. ให้มีองค์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน
ความรู้ในการขับเคลือ่ นงานด้านผูส้ ูงอายุในพื้นที่
(สศส.)
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมให้ ศพอส. มีการขับเคลือ่ นกิจกรรมและ
ศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
บริการที่เหมาะสมในทุกมิติ สำหรับผู้สูงอายุและคนทุก
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วัย
(ศพอส.)
3. เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีสถานที่ใน
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ

138. การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภาคีเครือข่าย

1. เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา
มารดา และครูบาร์อาจารย์
2. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาให้เป็นผู้ทมี่ ีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม เข้าใจหลักคำสอนทาง
ศาสนาและนำไปใช้แก้ปญ
ั หาให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รูจ้ ักควบคุม
อารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
4. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พทุ ธบริษทั ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจอย่างถูกต้อง
5. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ
จ. ขอนแก่น และ
จ.นนทบุรี)

~ 36 ~

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

139. การเข้าร่วมเป็น
คณะทำงานขับเคลือ่ นสังคม
คุณธรรมจังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๓ เครือข่าย

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
(ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.
เชียงราย ร่วมกับ
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย)
สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)

140. การสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
ทำงานของ พอช. เช่น การ
ดำเนินงานประเด็นสวัสดิการ
ชุมชน

เพื่อสร้างระบบและรูปแบบการดำเนินงานระหว่าง
สถาบันและภาคีเครือข่ายอย่างมีคณ
ุ ธรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้ โดยคำนึงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม

141. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

1. เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรือ่ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.6)

142. การสร้างการรับรูก้ ารมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและประชาชน

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้
2. เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน แสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สสว.7)

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของศูนย์เรียนรูฯ้
บุคลากรของศูนย์เรียนรูฯ้ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลือ่ น
เชียงรายอย่างน้อย
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมทำให้
จำนวน๑ ครั้ง
เกิดการรับรู้เจตนารมณ์ในการ
จัดกิจกรรม
จำนวน 1 รูปแบบ

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน (ได้มีได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน) ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 80 ของประชาชน
แสดงความคิดเห็น ได้รับการ
ตอบสนองเรือ่ งร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของประชาชน
1. มีช่องทางให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ทั้งที่สำนักงานและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 2
ช่องทาง
2. จำนวนเรื่องร้องเรียน เรือ่ ง
ทุจริตเป็นศูนย์

~ 37 ~

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งบประมาณที่ใช้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



















(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

✓

-

มีระบบและรูปแบบการ
ดำเนินงานระหว่างสถาบันและ
ภาคีเครือข่ายที่มีคณ
ุ ธรรม
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันได้
พัฒนาศักยภาพตนเองให้
สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
โดยคำนึงถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรม
1. ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและมีสว่ นร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
2. ประชาชนทีแ่ สดงความ
คิดเห็นได้รับการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึด
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง

-



-



ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลัง ในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม
143. การบริจาคเบี้ยยังชีพ
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผูส้ ูงอายุ
เพื่อระดมทุนนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มรี ายได้นอ้ ยที่
เพื่อระดมทุนนำเงินไป
ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มรี ายได้
น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ
144. การส่งเสริมบริจาคเงิน
ช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของ ศพส. ให้ผู้สูงอายุ
เข้าศูนย์พัฒนาการจัด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสุขทั้งทางร่างกายและ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จิตใจ ดำเนินการเพือ่ สาธารณประโยชน์โดยให้การ
(ศพส.) 12 ศูนย์
ช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของสถานสงเคราะห์
อื่นๆ และผู้ยากไร้ หรือผู้ดอ้ ยโอกาส ซึ่งได้รบั ความทุกข์
ยากเดือดร้อน ช่วยตนเองไม่ได้ ให้ได้รับการอุปการะตาม
ปัจจัย 4
145. การส่งเสริมการเลีย้ งดู
เพื่อให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุและไม่มี
บุพการีตามพระราชบัญญัติ
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช้

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(กบท.)

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุ จำนวน 500 คน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สคส.)

ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัดกรมกิจการผูส้ ูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วมในการ
บริจาคได้

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ผู้สูงอายุร่วมบริจาคเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผูส้ ูงอายุ
2. ผู้สูงอายุที่มรี ายได้น้อยใน
โครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนผู้สูงอายุ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้การจัดหาสิ่งของที่
จำเป็นในการบริการแก่
ผู้สูงอายุเพียงพอต่อความ
ต้องการได้อย่างทัว่ ถึง และ
ยั่งยืน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(สลก.)

เผยแพร่บุคลากรในสังกัดกรม
กิจการผู้สูงอายุรับทราบ
จำนวน 214 คน

ค่าอุปการะเลีย้ งดูบิดามารดาที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
และอยู่ในความอุปการะเลีย้ งดู
ของผู้มเี งินได้ โดยบิดามารดา
ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปี
ภาษีที่ขอหักลกหย่อนสำหรับ
บิดามารดาของคู่สมรสได้อกี
คนละ 30,000 บาท

ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-









-









-









(ต.ค.-ธ.ค.6๓) (ม.ค.-มี.ค. 6๔) (เม.ย.-มิ.ย. 6๔) (ก.ค.-ก.ย. 6๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ
146. การสัมมนาเชิง
เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา การเคหะแห่งชาติ (กอง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ ที่อยู่อาศัยในประเทศอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง
วิเทศสัมพันธ์และความ
อยูอ่ าศัยของประเทศใน
ร่วมมือนานาชาติด้านที่
อาเซียนและประเทศที่
อยูอ่ าศัย ฝ่ายนวัตกรรม
เกีย่ วข้อง
และวิจยั )

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่อยู่
อาศัยและเมืองของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศที่
เกีย่ วข้อง

ร้อยละ 100
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