


 
 

 
แผนการบูรณาการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เน่ืองในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระทรวงยุติธรรม 

-------------------------------------------------------- 
หนวยงาน ……………กระทรวงยุติธรรม……………………………………………………..…............................................................................................................................... 
ผูประสานงาน  ช่ือ-นามสกลุ    นางสาวมาลัย จําปาโพธ์ิ  ตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ  สงักัด(กลุม/กอง/สํานัก) กลุมงานสงเสริมและคุมครองจริยธรรม 

                        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 
โทรศัพท/มือถือ  ๐ ๒ ๑๔๑ ๒๑๒๔ – ๕  โทรสาร    ๐ ๒ ๑๔๓ ๗๘๗๘       Email    ethics.opsmoj@gmail.com 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๑. วันมาฆบูชา 
๑. โครงการสงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ 
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม  
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทกุเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง) 
 
 

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
พระสงฆ (เวลา ๐๘.๓๐ – 
๙.๓๐ น.) 
 - สวดมนตภาวนา และ 
ปฏิบัติธรรม (เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๑.๐๐ น.) 
โดยการประชาสมัพันธเชิญชวน
ผูบริหารและบุคลากรในสงักัด
กระทรวงยุติธรรมเขารวม
กิจกรรมในวันดังกลาว 
 
 
 
 

ชวงเดือน
กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
ศูนยราชการเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
อาคารราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร A)  
ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

ผูบริหารและ
เจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรม 

- กลุมงานสงเสรมิและ 
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต  
กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 

mailto:ethics.opsmoj@gmail.com


 ๒  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๒. โครงการสงเสรมิคุณธรรม   
จริยธรรม เน่ืองในวันมาฆบูชา   
ประจําปพทุธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตรงกบัวันพระข้ึน ๑๕ คํ่า  
เดือน ๔ (เดือน ๘ สองหน)  
ซึ่งเปนวันสําคัญย่ิงทางพทุธ
ศาสนา เพราะเปนวันคลายวันที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขเปน
วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาต
ครั้งแรกและครัง้ใหญทีสุ่ดใน
พระพุทธศาสนา 

-เรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน  
 กักขัง และสถานกกักัน   
 ดําเนินการจัดกจิกรรมรณรงค 
 และประชาสัมพันธการจัด  
 กิจกรรมการสงเสรมิคุณธรรม   
 จริยธรรม เน่ืองในเทศกาล 
มาฆบูชา ไดแก พิธีทําบุญ 
ตักบาตร ฟงพระสงฆแสดง 
พระ ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเปนพทุธบูชา 

ระหวางวันที ่
๒๕ 
กุมภาพันธ -  
๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

-เรือนจํา ทัณฑสถาน  
 สถานกักขัง และ 
 สถานกักกัน ๑๔๒ แหง  
ทั่วประเทศ 

ขาราชการ  
ผูตองขัง 
และผูตอง 
กักกัน 
ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา 

อนุศาสนาจารย   
เรือนจํา และ 
ทัณฑสถาน 
กรมราชทัณฑ 
 

๓. โครงการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชา 

- การจัดนิทรรศการวันมาฆบูชา 
- บรรยายใหความรูเรือ่ง 
ความเปนมาและความสําคัญ 
ของวันมาฆบูชา 
- กิจกรรม ศาสนพิธี  
ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม และ
เวียนเทียน 

๑ มีนาคม  
๒๕๖๑ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง 
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนที่มสีถานแรก
รับและสถานแรกรบั
ช่ัวคราว จํานวน ๕๑ แหง 

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน  
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม 

รวบรวมขอมูล 
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ  
ที่กลุมพัฒนาระบบงาน 
พฤตินิสัย  
สํานักพฒันาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒ 
เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป 
 
 
 



 ๓  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๔. กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังน้ี 
๑) บริษัทธนารกัษพัฒนา
สินทรพัย จํากัด จัดกจิกรรม 
ออมบญุ 
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
๓) สํานักงานพทุธมณฑล  
จัดโครงการพบพระพบธรรมใน
วันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

- เชิญชวน ประชาสัมพันธ 
หนังสือแจงเวียนหนวยงาน 
ใหขาราชการและเจาหนาที่
ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ณ สถานที่ 
จัดกิจกรรม หรือวัดใกลบาน 
- หนวยงานรวมพิธีทําบุญ  
ตักบาตร สวดมนต การฟงพระ
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม  
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
ตามที่หนวยงานจัดข้ึน 
 
- จัดทําเอกสารเผยแพรให
ความรูเกี่ยวกับวันมาฆบูชา 

ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกจิกรรม
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔ วัน 
 

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร เอ) และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี  
(อาคารบ)ี ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 
- สถานทีท่ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม 
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
- วัดใกลบาน 
 
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ผูบริหารและ
บุคลากรใน 
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่ภายใน
สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร 

- กลุมงานสงเสรมิและ
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต  
กระทรวงยุติธรรม 
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ 
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร 
- หนวยงานระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ที่ไดรับมอบหมาย 
 
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร 

๕. สวดมนตภาวนา ผูบริหารและเจาหนาทีร่วมกัน
สวดมนตภาวนา  

๒๘ 
กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ ถึง 
๑๑.๐๐ น. 
 
 
 

หองประชุมอาคาร 
Canteen ช้ัน ๓ สํานักงาน 
ป.ป.ส. (ดินแดง) 

คณะผูบรหิาร 
และเจาหนาที่
ของสํานักงาน 
ป.ป.ส. 

สํานักงาน ป.ป.ส. 



 ๔  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๒. วันวิสาขบูชา 
๑. โครงการสงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ 
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม  
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทกุเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง) 
 
 

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
พระสงฆ (เวลา ๐๘.๓๐ – 
๙.๓๐ น.) 
 - สวดมนตภาวนา และปฏิบัติ
ธรรม (เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
น.) โดยการประชาสมัพันธ 
เชิญชวนผูบริหารและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรมในวันดังกลาว 
 

ชวงเดือน
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ศูนยราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร A) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวง 
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

ผูบริหารและ
เจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรม 
 

- กลุมงานสงเสรมิและ 
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต  
กระทรวงยุติธรรม 
 

๒. โครงการสงเสรมิคุณธรรม   
จริยธรรม เน่ืองในวันวิสาขบูชา   
ประจําปพทุธศักราช 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกบัวันพระ 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๗ (เดือน ๘  
สองหน) ซึง่เปนวันสําคัญย่ิงทาง
พุทธศาสนา เพราะเปนวันคลาย
วันประสูติ-ตรัสรู-ปรินิพพานของ 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
 

- เรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน  
กักขัง และสถานกักกัน   
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค 
และประชาสัมพันธการจัด  
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม   
จริยธรรม เน่ืองในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา ไดแก พิธีทําบุญ 
ตักบาตร ฟงพระสงฆแสดง 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม  
เพื่อถวายเปนพทุธบูชา 
 
 
 
 

ระหวางวันที ่
๒๓ - ๒๙ 
พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

-เรือนจํา ทัณฑสถาน  
สถานกักขัง และ 
สถานกักกัน    
๑๔๒ แหง ทั่วประเทศ 

-ขาราชการ  
ผูตองขังและ 
ผูตองกกักัน 
ที่นับถือ   
พระพุทธศาสนา 

-อนุศาสนาจารย   
เรือนจํา และ 
ทัณฑสถาน 
กรมราชทัณฑ 
 



 ๕  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๓. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

จัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม  
รุนที่ ๑ ถือศีล ๕ จํานวน ๒ วัน 
๑ คืน 

ชวงเดือน
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

บุคลากร
สวนกลาง/สวน
ภูมิภาค ของ
กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 
 

กลุมงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

๔. กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังน้ี 
๑) บริษัทธนารกัษพัฒนา
สินทรพัย จํากัด  
จัดกิจกรรมออมบญุ 
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
๓) สํานักงานพทุธมณฑล  
จัดโครงการพบพระพบธรรม 
ในวันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

- เชิญชวน ประชาสัมพันธ 
หนังสือแจงเวียนหนวยงาน 
ใหขาราชการและเจาหนาที่
ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ณ สถานที่ 
จัดกิจกรรม หรือวัดใกลบาน 
- หนวยงานรวมพิธีทําบุญ  
ตักบาตร สวดมนต การฟงพระ
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม  
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตามที่
หนวยงานจัดข้ึน 
 

ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกจิกรรม
กําหนด 
 

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร เอ) และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี  
(อาคารบ)ี ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
- สถานทีท่ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม 
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
- วัดใกลบาน 
 
 

ผูบริหารและ
บุคลากรใน 
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 

- กลุมงานสงเสรมิและ
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต 
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ 
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร 
- หนวยงานระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ที่ไดรับมอบหมาย 
 



 ๖  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๕. โครงการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันวิสาขบูชา 

- การจัดนิทรรศการ 
วันวิสาขบูชา 
- บรรยายใหความรูเรือ่งความ
เปนมาและความสําคัญ 
ของวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรม ศาสนพิธี  
ทําบุญตักบาตร  
ฟงธรรม และเวียนเทียน 

๒๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง 
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนทีม่สีถานแรก
รับและสถานแรกรบั
ช่ัวคราว จํานวน ๕๑ แหง 

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน  
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม 

รวบรวมขอมูล 
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ  
ที่ กลุมพฒันาระบบงาน 
พฤตินิสัย  
สํานักพฒันาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒ 
 เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป 
 

๖. ถวายสังฆทาน ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน
กันถวายสังฆทานแกพระภิกษุ
สงฆ 
 

๒๘ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ ถึง 
๑๑.๐๐ น. 

วัดทัศนารุณสุนทริการาม 
(วัดตะพาน) 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

คณะผูบรหิาร 
และเจาหนาที่
ของสํานักงาน 
ป.ป.ส. 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

๗. ฟงธรรมเทศนา ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน
ฟงธรรมเทศนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๓. วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา 
๑. โครงการสงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ 
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม  
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทกุเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง) 
 

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
พระสงฆ (ชวงเชาเวลา 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.) 
 - สวดมนตภาวนา และปฏิบัติ
ธรรม (๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) 
โดยการประชาสมัพันธเชิญชวน
ผูบริหารและบุคลากรในสงักัด
กระทรวงยุติธรรมเขารวม
กิจกรรมในวันดังกลาว 
 

ชวงเดือน 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑  
 
 
 
 

ศูนยราชการเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
อาคารราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร A)  
ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

ผูบริหารและ
บุคลากร 
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม 
 

- กลุมงานสงเสรมิและ 
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต  
กระทรวงยุติธรรม 
 
 

๒. โครงการสงเสรมิคุณธรรม   
จริยธรรม เน่ืองในวัน 
อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา   
ประจําปพทุธศักราช 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกบัวันพระ 
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ (เดือน ๘  
สองหน) ซึง่เปนวันสําคัญย่ิงทาง
พุทธศาสนา เพราะเปนวันคลาย
วันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา
เปนวันแรกและเปนวันที่ม ี
พระรัตนตรัยครบเปนองค ๓ คือ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 

- เรือนจํา ทัณฑสถาน 
สถาน  

กักขัง และสถานกักกัน   
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค 
และประชาสัมพันธการจัด  
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม   
จริยธรรม เน่ืองในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชา ไดแก 
พิธีทําบุญตักบาตร ฟงพระสงฆ
แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติ
ธรรม เพือ่ถวายเปนพุทธบูชา 

- ระหวางวันที ่ 
๒๑ – ๒๗ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

-เรือนจํา ทัณฑสถาน  
สถานกักขัง และ 
สถานกักกัน    
๑๔๒ แหงทั่วประเทศ 

-ขาราชการ  
ผูตองขัง 
และผูตอง 
กักกัน 
ที่นับถือ   
พระพุทธศาสนา 

- อนุศาสนาจารย   
เรือนจําและ 
ทัณฑสถาน 
กรมราชทัณฑ 
 



 ๘  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๓. พระราชพิธีทรงบําเพญ็ 
พระราชกุศลเน่ืองใน 
วันอาสาฬหบูชา 

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลเน่ืองในวัน
อาสาฬหบูชา ในนามกระทรวง
ยุติธรรม 

๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

วัดพระศรีรัตนศาสนาราม บุคลากร
สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

สํานักงาน 
กิจการยุติธรรม 

๔. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

จัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม รุน
ที่ ๒ ถือศีล ๕ จํานวน ๓ วัน  
๒ คืน 

ชวงเดือน
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

วัดตาลเอน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

บุคลากร
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
ของกรม
คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ 

กลุมงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

๕. กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังน้ี 
๑) บริษัทธนารกัษพัฒนา
สินทรพัย จํากัด จัดกจิกรรม 
ออมบญุ 
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
๓) สํานักงานพทุธมณฑล  
จัดโครงการพบพระพบธรรมใน
วันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

- เชิญชวน ประชาสัมพันธ 
หนังสือแจงเวียนหนวยงาน 
ใหขาราชการและเจาหนาที่
ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เขารวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ณ สถานที่ 
จัดกิจกรรม หรือวัดใกลบาน 
- หนวยงานรวมพิธีทําบุญ  
ตักบาตร สวดมนต การฟง 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม  
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตามที่
หนวยงานจัดข้ึน 
 

ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกจิกรรม
กําหนด 
 

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร เอ) และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี  
(อาคารบ)ี ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 
- สถานทีท่ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม 
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
- วัดใกลบาน 
 
 

ผูบริหารและ
บุคลากรใน 
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 
 

- กลุมงานสงเสรมิและ
คุมครองจริยธรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทจุริต 
 
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ 
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร 
- หนวยงานระดับ 
กรมในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ไดรบั
มอบหมาย 



 ๙  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๖. โครงการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 

- การจัดนิทรรศการ 
วันอาสาฬหบูชา 
- บรรยายใหความรูเรือ่ง 
ความเปนมาและความสําคัญ 
ของวันอาสาฬหบูชา 
- กิจกรรม ศาสนพิธี ปฏิบัติ
สมาธิเจรญิภาวนา 

๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙  
แหงสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนที่มีสถาน
แรกรบัและสถานแรกรับ
ช่ัวคราว จํานวน ๕๑ แหง 

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน  
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม 

รวบรวมขอมูล 
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ  
ที่ กลุมพฒันาระบบงาน 
พฤตินิสัย  
สํานักพฒันาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒ 
เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป 

๗. โครงการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเน่ืองในวันเขาพรรษา 

-การจัดนิทรรศการ 
วันเขาพรรษา 
- บรรยายใหความรูเรือ่ง 
ความเปนมาและความสําคัญ 
ของวันเขาพรรษา 
- กิจกรรม ศาสนาพิธี 
 แหเทียนพรรษา ฟงธรรม 

๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง 
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนที่มสีถานแรก
รับและสถานแรกรบั
ช่ัวคราว จํานวน ๕๑ แหง 

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน  
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม 

รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ  
ที่กลุมพัฒนาระบบงาน 
พฤตินิสัย  
สํานักพฒันาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒ 
เพือ่สรปุและรายงานผล
ตอไป 

๘. ถวายเทียนพรรษา ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน
ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ ถึง 

๑๑.๐๐ 

วัดทัศนารุณสุนทริการาม 

(วัดตะพาน) 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

คณะผูบรหิาร 
และเจาหนาที่
ของสํานักงาน 
ป.ป.ส. 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

๙. ฟงธรรมเทศนา ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน
ฟงธรรมเทศนา 



 ๑๐  
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี กลุมเปาหมาย ขอมูลผูรับผิดชอบ 

๔. การประกาศตนเปนพุทธมามกะ 
- โครงการสงเสริมใหขาราชการ 
ราชทัณฑและผูตองขังประกาศ  
ตนเปนพุทธมามกะ เน่ืองใน 
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา   
ประจําปพทุธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อสงเสรมิใหขาราชการทัณฑ
และผูตองขังแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ ในชวงกอนเทศกาล
เขาพรรษาและเทศกาล
เขาพรรษา 
 

 
- เรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน  
กักขัง และสถานกักกัน   
ดําเนินการจัดกิจกรรมแสดงตน
เปนพุทธมามกะ เน่ืองใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และ 
วันเขาพรรษา 
  
 

 
- ระหวางวันที ่ 
๒๑ - ๒๗ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

 
- เรือนจํา ทัณฑสถาน  
สถานกักขัง และ 
สถานกักกัน ๑๔๒ แหง 
ทั่วประเทศ 

 
- ขาราชการ  
ผูตองขัง 
และผูตอง 
กักกันที่นับถือ   
พระพุทธศาสนา 

 
- อนุศาสนาจารย   
เรือนจําและ 
ทัณฑสถาน 
กรมราชทัณฑ 
 
 
 
 
 
 

๕. กิจกรรมวันพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผา 
พระกฐิน 

- เฝารับเสด็จฯ ปงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เจาหนาที่กรม
บังคับคดี 

กรมบังคับคดี 
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