แผนการบูรณาการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงยุติธรรม
-------------------------------------------------------หนวยงาน ……………กระทรวงยุติธรรม……………………………………………………..…...............................................................................................................................
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวมาลัย จําปาโพธิ์ ตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สังกัด(กลุม/กอง/สํานัก) กลุมงานสงเสริมและคุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
โทรศัพท/มือถือ ๐ ๒ ๑๔๑ ๒๑๒๔ – ๕
โทรสาร ๐ ๒ ๑๔๓ ๗๘๗๘
Email ethics.opsmoj@gmail.com
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑. วันมาฆบูชา
๑. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ชวงเดือน
พระสงฆ (เวลา ๐๘.๓๐ –
กุมภาพันธ
๙.๓๐ น.)
๒๕๖๑
- สวดมนตภาวนา และ
ปฏิบัติธรรม (เวลา ๐๙.๓๐ ๑๑.๐๐ น.)
โดยการประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูบริหารและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเขารวม
กิจกรรมในวันดังกลาว

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร A)
ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผูบริหารและ
เจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม
เขารวมกิจกรรม

- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

๒
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๒.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจําปพทุ ธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑
ตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๔ (เดือน ๘ สองหน)
ซึ่งเปนวันสําคัญยิง่ ทางพุทธ
ศาสนา เพราะเปนวันคลายวันที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขเปน
วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาต
ครั้งแรกและครัง้ ใหญทสี่ ุดใน
พระพุทธศาสนา
โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

-เรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน
กักขัง และสถานกักกัน
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค
และประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา ไดแก พิธีทําบุญ
ตักบาตร ฟงพระสงฆแสดง
พระ ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา

๓.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ระหวางวันที่
๒๕
กุมภาพันธ ๑ มีนาคม
๒๕๖๑

- การจัดนิทรรศการวันมาฆบูชา ๑ มีนาคม
๒๕๖๑
- บรรยายใหความรูเ รือ่ ง
ความเปนมาและความสําคัญ
ของวันมาฆบูชา
- กิจกรรม ศาสนพิธี
ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม และ
เวียนเทียน

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

-เรือนจํา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง และ
สถานกักกัน ๑๔๒ แหง
ทั่วประเทศ

ขาราชการ
ผูตองขัง
และผูตอง
กักกัน
ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา

อนุศาสนาจารย
เรือนจํา และ
ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนที่มสี ถานแรก
รับและสถานแรกรับ
ชั่วคราว จํานวน ๕๑ แหง

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม

รวบรวมขอมูล
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ
ที่กลุม พัฒนาระบบงาน
พฤตินิสัย
สํานักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒
เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป

๓
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๔.

กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้
๑) บริษัทธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด จัดกิจกรรม
ออมบุญ
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) สํานักงานพุทธมณฑล
จัดโครงการพบพระพบธรรมใน
วันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑

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

๑๔ วัน

สวดมนตภาวนา

ผูบริหารและเจาหนาทีร่ วมกัน
สวดมนตภาวนา

๒๘
กุมภาพันธ
๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๓๐ ถึง
๑๑.๐๐ น.

๕.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม
กําหนด

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ) และอาคาร
รัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

ผูบริหารและ
บุคลากรใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
กระทรวงยุติธรรม
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร
- หนวยงานระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ไดรับมอบหมาย

- สถานทีท่ ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
- วัดใกลบาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร

เจาหนาที่ภายใน
สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร
หองประชุมอาคาร
คณะผูบริหาร
Canteen ชั้น ๓ สํานักงาน และเจาหนาที่
ป.ป.ส. (ดินแดง)
ของสํานักงาน
ป.ป.ส.

- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร
สํานักงาน ป.ป.ส.

๔
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๒. วันวิสาขบูชา
๑. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง)

๒.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจําปพทุ ธศักราช
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวันพระ
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ (เดือน ๘
สองหน) ซึง่ เปนวันสําคัญยิ่งทาง
พุทธศาสนา เพราะเปนวันคลาย
วันประสูต-ิ ตรัสรู- ปรินิพพานของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

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

ชวงเดือน
พฤษภาคม
๒๕๖๑

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

ผูบริหารและ
เจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม
เขารวมกิจกรรม

- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

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

ระหวางวันที่
๒๓ - ๒๙
พฤษภาคม
๒๕๖๑

-เรือนจํา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง และ
สถานกักกัน
๑๔๒ แหง ทั่วประเทศ

-ขาราชการ
ผูตองขังและ
ผูตองกักกัน
ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา

-อนุศาสนาจารย
เรือนจํา และ
ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ

๕
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๓.

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

๔.

กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้
๑) บริษัทธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด
จัดกิจกรรมออมบุญ
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) สํานักงานพุทธมณฑล
จัดโครงการพบพระพบธรรม
ในวันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
จัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม
ชวงเดือน
รุนที่ ๑ ถือศีล ๕ จํานวน ๒ วัน พฤษภาคม
๑ คืน
๒๕๖๑

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

ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม
กําหนด

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บุคลากร
กรุงเทพมหานคร
สวนกลาง/สวน
ภูมิภาค ของ
กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ

กลุมงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ) และอาคาร
รัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
- สถานทีท่ ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
- วัดใกลบาน

- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร
- หนวยงานระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ไดรับมอบหมาย

ผูบริหารและ
บุคลากรใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

๖
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๒๙
พฤษภาคม
๒๕๖๑

๕.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

- การจัดนิทรรศการ
วันวิสาขบูชา
- บรรยายใหความรูเ รือ่ งความ
เปนมาและความสําคัญ
ของวันวิสาขบูชา
- กิจกรรม ศาสนพิธี
ทําบุญตักบาตร
ฟงธรรม และเวียนเทียน

๖.

ถวายสังฆทาน

๗.

ฟงธรรมเทศนา

ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน ๒๘
กันถวายสังฆทานแกพระภิกษุ พฤษภาคม
สงฆ
๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ ถึง
ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน ๑๑.๐๐ น.
ฟงธรรมเทศนา

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนทีม่ สี ถานแรก
รับและสถานแรกรับ
ชั่วคราว จํานวน ๕๑ แหง

บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม

รวบรวมขอมูล
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ
ที่ กลุมพัฒนาระบบงาน
พฤตินิสัย
สํานักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒
เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป

วัดทัศนารุณสุนทริการาม
(วัดตะพาน)
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

คณะผูบริหาร
และเจาหนาที่
ของสํานักงาน
ป.ป.ส.

สํานักงาน ป.ป.ส.

๗
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๓. วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
๑. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงยุธรรม โดยใชมิติ
ทางศาสนาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม
(ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ กําหนด
จัดกิจกรรมทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง)

๒.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
ประจําปพทุ ธศักราช
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวันพระ
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ (เดือน ๘
สองหน) ซึง่ เปนวันสําคัญยิ่งทาง
พุทธศาสนา เพราะเปนวันคลาย
วันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา
เปนวันแรกและเปนวันที่มี
พระรัตนตรัยครบเปนองค ๓ คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานที่

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ชวงเดือน
พระสงฆ (ชวงเชาเวลา
กรกฎาคม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.)
๒๕๖๑
- สวดมนตภาวนา และปฏิบัติ
ธรรม (๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.)
โดยการประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูบริหารและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเขารวม
กิจกรรมในวันดังกลาว

ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร A)
ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผูบริหารและ
บุคลากร
ในสังกัด
กระทรวง
ยุติธรรม

- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

- เรือนจํา ทัณฑสถาน
สถาน
กักขัง และสถานกักกัน
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค
และประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา ไดแก
พิธีทําบุญตักบาตร ฟงพระสงฆ
แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติ
ธรรม เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชา

-เรือนจํา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง และ
สถานกักกัน
๑๔๒ แหงทั่วประเทศ

-ขาราชการ
ผูตองขัง
และผูตอง
กักกัน
ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา

- อนุศาสนาจารย
เรือนจําและ
ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ

- ระหวางวันที่
๒๑ – ๒๗
กรกฎาคม
๒๕๖๑

๘
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๓.

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา

๔.

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

๕.

กิจกรรมรวมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กับหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้
๑) บริษัทธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด จัดกิจกรรม
ออมบุญ
๒) กรมการศาสนา จัดกิจกรรม
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) สํานักงานพุทธมณฑล
จัดโครงการพบพระพบธรรมใน
วันธรรมสวนะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
สถานที่
ดําเนินการ
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ ๒๗ กรกฎาคม วัดพระศรีรัตนศาสนาราม
พระราชกุศลเนื่องในวัน
๒๕๖๑
อาสาฬหบูชา ในนามกระทรวง
ยุติธรรม
จัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม รุน ชวงเดือน
วัดตาลเอน จังหวัด
ที่ ๒ ถือศีล ๕ จํานวน ๓ วัน
มิถุนายน
พระนครศรีอยุธยา
๒ คืน
๒๕๖๑

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

ตาม
กําหนดการ
ของหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม
กําหนด

- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ) และอาคาร
รัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
- สถานทีท่ ี่กรมการศาสนา
จัดกิจกรรม
- ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
- วัดใกลบาน

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

บุคลากร
สํานักงาน
กิจการยุติธรรม

สํานักงาน
กิจการยุติธรรม

บุคลากร
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ของกรม
คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผูบริหารและ
บุคลากรใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

กลุมงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
- กลุมงานสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต
- สํานักงานเลขานุการ
กรม กรมคุมประพฤติ
- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร
- หนวยงานระดับ
กรมในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ไดรบั
มอบหมาย

๙
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๖.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
- การจัดนิทรรศการ
จริยธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
- บรรยายใหความรูเ รือ่ ง
ความเปนมาและความสําคัญ
ของวันอาสาฬหบูชา
- กิจกรรม ศาสนพิธี ปฏิบัติ
สมาธิเจริญภาวนา

๗.

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันเขาพรรษา

๘.

ถวายเทียนพรรษา

๙.

ฟงธรรมเทศนา

ระยะเวลา
สถานที่
ดําเนินการ
๒๗ กรกฎาคม ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
๒๕๖๑
เยาวชน จํานวน ๑๙
แหงสถานพินจิ และคุมครอง
เด็กและเยาวชนที่มีสถาน
แรกรับและสถานแรกรับ
ชั่วคราว จํานวน ๕๑ แหง

กลุมเปาหมาย
บุคลากรใน
สังกัดกรมพินิจ
และคุมครอง
เด็กและเยาวชน
และเด็กและ
เยาวชนที่อยูใน
ในสถานควบคุม

ขอมูลผูรับผิดชอบ

รวบรวมขอมูล
การดําเนินงานมายัง
สวนกลางกรมพินิจฯ
ที่ กลุมพัฒนาระบบงาน
พฤตินิสัย
สํานักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒
เพื่อสรุปและรายงานผล
ตอไป
๒๘ กรกฎาคม ศูนยฝกและอบรมเด็กและ บุคลากรใน
-การจัดนิทรรศการ
รวบรวมขอมูลการ
๒๕๖๑
เยาวชน จํานวน ๑๙ แหง สังกัดกรมพินิจ ดําเนินงานมายัง
วันเขาพรรษา
สถานพินิจและคุมครองเด็ก และคุมครอง
- บรรยายใหความรูเ รือ่ ง
สวนกลางกรมพินิจฯ
และเยาวชนที่มสี ถานแรก เด็กและเยาวชน ที่กลุม พัฒนาระบบงาน
ความเปนมาและความสําคัญ
และเด็กและ
รับและสถานแรกรับ
ของวันเขาพรรษา
พฤตินิสัย
ชั่วคราว จํานวน ๕๑ แหง เยาวชนที่อยูใน สํานักพัฒนาระบบงาน
- กิจกรรม ศาสนาพิธี
ในสถานควบคุม ยุติธรรมเด็กและเยาวชน
แหเทียนพรรษา ฟงธรรม
โทร. ๐๒ ๑๔๑๓๖๐๒
เพือ่ สรุปและรายงานผล
ตอไป
ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน ๒๖ กรกฎาคม วัดทัศนารุณสุนทริการาม คณะผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ส.
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน ๒๕๖๑ เวลา (วัดตะพาน)
และเจาหนาที่
๐๙.๐๐ ถึง
เขาพรรษา
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ของสํานักงาน
ป.ป.ส.
กรุงเทพมหานคร
ผูบริหารและเจาหนาที่ รวมกัน ๑๑.๐๐
ฟงธรรมเทศนา

๑๐
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๔.

การประกาศตนเปนพุทธมามกะ
- โครงการสงเสริมใหขาราชการ
ราชทัณฑและผูตองขังประกาศ
ตนเปนพุทธมามกะ เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
ประจําปพทุ ธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อสงเสริมใหขาราชการทัณฑ
และผูตองขังแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ ในชวงกอนเทศกาล
เขาพรรษาและเทศกาล
เขาพรรษา

๕.

กิจกรรมวันพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผา
พระกฐิน

หมายเหตุ :

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานที่

- เรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน
กักขัง และสถานกักกัน
ดําเนินการจัดกิจกรรมแสดงตน
เปนพุทธมามกะ เนือ่ งใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และ
วันเขาพรรษา

- ระหวางวันที่
๒๑ - ๒๗
กรกฎาคม
๒๕๖๑

- เฝารับเสด็จฯ

ปงบประมาณ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
๒๕๖๑

- เรือนจํา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง และ
สถานกักกัน ๑๔๒ แหง
ทั่วประเทศ

กลุมเปาหมาย

ขอมูลผูรับผิดชอบ

- ขาราชการ
ผูตองขัง
และผูตอง
กักกันที่นบั ถือ
พระพุทธศาสนา

- อนุศาสนาจารย
เรือนจําและ
ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ

เจาหนาที่กรม
บังคับคดี

กรมบังคับคดี

โปรดสงแบบฟอรมไปยังฝายเลขานุการฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๘ หรือทางอีเมล nmpc.dra@gmail.com โดยสามารถ Download แบบฟอรมไดที่ http://nmpc.dra.go.th เมนูเอกสารเผยแพร
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๒, ๐๖ ๑๔๑๒ ๙๔๒๒

