หนา ๑ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางคุณธรรมภายในหนวยงาน
กลยุทธที่ 1.1 เสริมสรางคานิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการปลูกจิตสํานึกที่ดีมีคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสาเพื่อสวนรวมที่ดําเนินการตามแผนงาน (รอยละ 100)
1 แผนงานพัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกเพื่อองคกรและสังคม
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความเขาใจใน
(กกจ.)
1
ผูเขารับการฝกอบรม
0
จริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพ หลักการและวิธีการพัฒนาการจิตใจของตนเอง
โครงการ มีความเขาใจในหลักการ
ชีวิตและประสิทธิภาพการทํางาน โดยวิธีสมาธิและวิปสสนากรรมฐาน
50 ราย และวิธกี ารพัฒนาการจิตใจ
ของตนเอง โดยวิธีสมาธิ
และวิปสสนากรรมฐาน
2
-

แผนงานสงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความเขาใจใน
(กกจ.)
จริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพ หลักการและวิธีการพัฒนาการจิตใจของตนเอง
ชีวิตและประสิทธิภาพการ
โดยวิธีสมาธิและวิปสสนากรรมฐาน
ทํางาน

3
-

แผนงานสงเสริมการยกยองบุคลากรดีเดน
กิจกรรมยกยองขาราชการ
เพื่อยกยองชมเชยบุคลากรภายในหนวยงาน
พนักงานราชการ และ
และเปนการสรางขวัญกําลังใจ
ลูกจางประจํา ดีเดน

4. แผนงานสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคกร
- กิจกรรมการสรางภาพลักษณที่ดี องคกรมีภาพลักษณที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของ
ขององคกร
ประชาชน ความนาเชื่อถือ ศรัทธา จาก
ประชาชนที่มีตอหนวยงาน สถาบัน หรือองคกร
ซึ่งทําใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจ

1
โครงการ
50 คน

ผูเขารับการฝกอบรม
มีความเขาใจในหลักการและ
วิธีการพัฒนาการจิตใจของ
ตนเอง โดยวิธีสมาธิและ
วิปสสนากรรมฐาน

0

(กกจ.)

1
กิจกรรม
3 คน

บุคลากรภายในหนวยงาน
ไดรับการยกยองชมเชย
และเปนแบบอยางที่ดี

√

(สลก.)

1
กิจกรรม

มีการเผยแพรผลงานของ
กรมปศุสัตว

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๒ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

5. แผนงานสงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมสอดแทรกความรูการ
1. เพื่อพัฒนาขาราชการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
ใหมีความรู ความเขาใจ ภารกิจ บทบาทหนาที่
เศรษฐกิจพอเพียง
อุดมการณและจิตสํานึก ปรัชญาการเปน
ขาราชการที่ดี
2. เพื่อปลูกฝงใหขาราชการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติ
6. แผนงานจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
- โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตวสู
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
Smart Farmer"
เขาใจในคุณภาพของสินคาที่ตนผลิตและ
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และ
สามารถดําเนินการดวยตนเองไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิน่ และมี
สวนเขารวมในกิจกรรมของทองถิ่นมากขึ้น
-

โครงการสัตวแพทย
พระราชทาน

เพื่อบรูณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคม ในการดําเนินงานดาน
ปศุสัตวใหมีความโปรงใส

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

(กกจ.)

2 ครั้ง
200 คน

ขาราชการผูเขารับการ
อบรม มีความรูในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(กสส.)

1
กิจกรรม
(1,540
คน)

อาสาปศุสัตวเปน Smart
Farmer ตนแบบที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เปนตัวอยางการประกอบ
อาชีพดานปศุสัตวในแตละ
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม

346,500

√

√

√

(กสบ.)

๑
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
โครงการ ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
400 ราย และประชาสังคม ในการ
ดําเนินงานดานปศุสัตวใหมี
ความโปรงใส

520,000

√

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๓ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางการรักษาวินยั และความซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสรางวินัยความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริตที่ดําเนินการตามแผนงาน (รอยละ 100)
1 แผนงานเสริมสรางองคความรูการปองกันการกระทําผิดวินัยและตอตานการทุจริต
2 ครั้ง ขาราชการบรรจุใหม
- โครงการฝกอบรมขาราชการ
1. เพื่อพัฒนาขาราชการบรรจุใหม ใหมคี วามรู
(กกจ.)
บรรจุใหม
ความเขาใจ ภารกิจ บทบาทหนาที่ อุดมการณ
200 คน มีความรูความเขาใจ
และจิตสํานึก ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
ภารกิจ บทบาทหนาที่
2. เพื่อปลูกฝงใหขาราชการบรรจุใหม
อุดมการณ คุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในการ
จริยธรรม และจรรยา
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและ
ขาราชการ และจิตสํานึก
ประเทศชาติ
ปรัชญาการเปนขาราชการ
ที่ดี

งบประมาณ

14,400

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

√

-

โครงการเผยแพรความรูดา นการ
ปองกันการทุจริต สรางคานิยม
ในการรักษาวินัย และสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมปศุสัตว
ประจําป 2563

เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
สงเสริมมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม
จรรยา ความมีวินยั ใหบุคลากรกรมปศุสัตว

(กกจ.)

กิจกรรม
เผยแพร
จุลสาร
ความรู
12 ครั้ง
เผยแพร
Infographic
45 ครั้ง

บุคลากรกรมปศุสัตว
มีความรูดานกฎหมาย
และการดําเนินการทาง
วินัย รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรม ที่เกีย่ วกับ
การปฏิบัตหิ นาที่

√

-

กิจกรรมเสริมสรางความรูดาน
การปองกันการทุจริต

1. เพื่อพัฒนาขาราชการ
ใหมีความรู ดานการปองกันการทุจริต
2. เพื่อปลูกฝงใหขา ราชการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติ

(กกจ.)

2 ครั้ง
200 คน

บุคลากรกรมปศุสัตวมี
ความรูในดานการปองกัน
การทุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา ใน
การปฏิบัติงาน

√

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๔ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

2
-

แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมเผยแพรความรูการปฏิบัติ เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง ตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
จริยธรรม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

-

กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูปฏิบัติงานดานปศุสัตว

-

กิจกรรมการมีสว นรวมผาน
เครือขายจริยธรรม DLD”

3
-

แผนงานสงเสริมการยกยองหนวยงานใสสะอาด/บุคลากรผูมีความซื่อสัตยสุจริต
กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เพื่อยกยองชมเชยบุคลากรภายใน
ยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณที่มี
ดวยความซื่อสัตวสุจริตของ
ความประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตวสุจริต
กระทรวง เสนอสํานักงาน ป.ป.ช. และเปนการสรางขวัญกําลังใจ

-

โครงการคัดเลือก
ผูประพฤติตนปฏิบัติชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

(กกจ.)

2 ครั้ง
200 คน

บุคลากรมีความรูในการ
ปฏิบัติตนตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติงานดานปศุสัตว

ปศ.

1
กิจกรรม

หนวยงานและบุคลากร
ในสังกัด ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน และ
มาตรฐานวิชาชีพ
ดานปศุสัตว

เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ การดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการการพลเรือน

(กกจ.)

1
กิจกรรม

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน

√

√

√

√

ทุกสวน
ราชการ
ในสังกัด
กษ.

1
กิจกรรม

มีบุคลากรของกระทรวง
ไดรับยกยองชมเชยใน
ความประพฤติตนชอบดวย
ความซื่อสัตวสุจริต

√

√

√

√

(กกจ.)

1
โครงการ
1 คน

บุคลากรไดรับการยกยอง
เปนแบบอยางที่ดี

√

√

√

- เพื่อยกยองขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ที่ประพฤติตนซื่อสัตยสุจริต
- เปนการสรางขวัญกําลังใจ

4,800

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)
√

√

√

1,500

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๕ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ
-

โครงการยกยองหนวยงาน
ใสสะอาด ดีเดน กรมปศุสัตว

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อยกยองหนวยงานที่ปฏิบัติตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อเผยแพรหนวยงานที่เปนแบบอยางที่ดีใน
การสงเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม วินัย
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(กกจ.)

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1
1. เพื่อยกยองหนวยงานที่
โครงการ ปฏิบัติตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อเผยแพรหนวยงาน
ที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
สงเสริมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม วินัย และการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
15,700

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)
√
√
√

แผนงานจัดตั้งและขับเคลื่อนหนวยรับผิดชอบการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหนวยงาน
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลดาน
(กกจ.)
85
ไดระดับคะแนน ITA
√
√
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
คะแนน 85 คะแนน
ของหนวยงานของรัฐ (ITA) (15 ของหนวยงาน
สวนราชการ)
เพื่อพัฒนาองคความรูของผูปฏิบัติงานดานวินัย (กกจ.)
2
ผูปฏิบัติงานไดรับการมี
√
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
ปองกันการกระทําผิดวินยั และ
และปองการทุจริต
กิจกรรม องคความรูดานวินัยและ
ตอตานการทุจริต
ปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมคุณธรรมในภาคสวนที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ สงเสริมคุณธรรมและความพอเพียงในภาคเกษตรที่เกี่ยวของ และการบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนสาธารณะที่ดําเนินการตามแผนงาน (รอยละ 100)
1 แผนงานสงเสริมใหภาคสวนที่เกีย่ วของกับหนวยงานนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ
ปศ.
1
เกษตรกรโคนมไดรับ
- กิจกรรมสืบสานอาชีพพระราชทาน 1.สงเสริมใหเกิดการสืบทอดอาชีพ
1,113,850
√
√
โคนม (Young Dairy farmers)
การเลี้ยงโคนม อยางยั่งยืน
กิจกรรม ความรู ในการบริหาร
(กสส.)
2.สงเสริมและถายทอดองคความรู การจัดการ
150 ราย จัดการฟารม และเพิ่ม
ในระดับฟารม และระดับศูนยรวบรวมน้าํ นมดิบ
เครือขายสรางความมั่นคง
ใหแกเกษตรกรโคนม
ตอการสืบสานอาชีพ
การเลี้ยงโคนม
4.
-

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๖ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงสัตว
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และปรับปรุงพันธุสตั วที่มีใน
พื้นที่ใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อบริโภคและสราง
รายได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

2
-

แผนงานสงเสริมคุณธรรม ความสุจริต จิตอาสาใหภาคสวนที่เกี่ยวของ
โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตวสู
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
Smart Farmer"
เขาใจในคุณภาพของสินคาที่ตนผลิตและ
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และ
สามารถดําเนินการดวยตนเองไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิน่ และมี
สวนเขารวมในกิจกรรมของทองถิ่นมากขึ้น

3
-

แผนงานสงเสริมการยกยองคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว
บุคลากรกรมปศุสัตว
และเปนการสรางขวัญกําลังใจ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(กพก.)

(กสส.)

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1
เกษตรกรเลี้ยงสัตวที่
กิจกรรม เหมาะสมกับพื้นที่ และ
ปรับปรุงพันธุสัตว
ที่มีในพื้นที่ใหไดผลผลิต
เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1
กิจกรรม
(1,540
คน)

(กกจ.)

1
โครงการ

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)
3,949,500
√
√
√
√
งบประมาณ

อาสาปศุสัตวที่เปน Smart
Farmer ตนแบบที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เปนตัวอยางการประกอบ
อาชีพดานปศุสัตวในแตละ
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม

346,500

บุคลากรภายในหนวยงาน
ไดรับการยกยองเปน
แบบอยางที่ดี

3,800

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๗ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

4
-

-

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
แผนงานสงเสริมใหมีการวิจยั พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรที่เหมาะสม ภายใตหลักคุณธรรม
1
กิจกรรมถายทอดองคความรูและ 1. เพื่อใหเกษตรกรที่มีปญหาดานการเกษตรใน
(กพก.)
เทคโนโลยีดานการปศุสัตวภายใต พื้นที่หางไกล สามารถเขาถึงการบริการทาง
กิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วิชาการและไดรับการแกไขปญหาดาน
การเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน
2. เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล ในการใหบริการและแกไขปญหา
ทางการเกษตรรวมกัน

กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร
พื้นฐานอาสาปศุสัตว

1. เพื่อใหอาสาปศุสัตวมีความรูความเขาใจ
และสามารถชวยงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานได
2. เพื่อใหอาสาปศุสัตวไดทบทวนความรูความ
เขาใจในการชวยงานเจาหนาที่ปศุสัตว

(กสส.)

1
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

1. เจาหนาที่ใหคาํ ปรึกษา
ใหความรู คําแนะนํา
ตลอดจนแกปญหาที่
เกษตรกรประสบในพื้นที่
และการใหบริการโดยใช
อุปกรณและเครื่องมือทาง
หองปฏิบัติการ
2. ใหบริการแกเกษตรกร
พื้นที่ตางๆ
3. เกษตรกรไดรับการ
ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการปศุสัตว
ตามความตองการและ
ความเหมาะสมกับพื้นที่

3,552,000

√

√

√

√

1. อาสาปศุสัตวมีความรู
ความเขาใจและสามารถ
ชวยงานเจาหนาที่
ปฏิบัติงานได
2อาสาปศุสัตวไดทบทวน
ความรูความเขาใจ
ในการชวยงาน
เจาหนาที่ปศุสัตว

800,000

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๘ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ
5
-

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารทีม่ ีประสิทธิ และมีมาตรฐานปลอดภัย
กิจกรรมจัดอบรมผูประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตวและสถานที่
(สพส.)
หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการ จําหนายใหไดมาตรฐานตามที่กรมปศุสตั ว
สถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับ กําหนด และคุมครองผูบริโภคเนื้อสัตวใหมีความ
การรับรองโครงการปศุสัตว OK ปลอดภัยดานอาหาร

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1
กิจกรรม

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
พัฒนากระบวนการผลิต
เนื้อสัตวและสถานที่
จําหนาย เปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมปศุสัตว
กําหนด และคุมครอง
ผูบริโภคเนื้อสัตวใหมี
ความปลอดภัยดานอาหาร

งบประมาณ

708,200

กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมความเปนเอกภาพในสังคมไทยดวยคุณธรรม
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ สงเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดําเนินการตามแผนงาน (รอยละ 100)
1 แผนงานสงเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
- กิจกรรมสงเสริมเทิดทูนสถาบัน เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสถาบัน
ทุกสวน
1
บุคลากรในสังกัดมีความ
ชาติ ศาสนา และ
สําคัญของชาติ
ราชการ
กิจกรรม จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
ในสังกัด
ชาติ ศาสนา และ
กษ.
พระมหากษัตริย รวมถึงพระ
บรมวงศานุวงศ
2
-

แผนงานสืบสานประเพณีและดํารงไวซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อเปนการสืบสานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระนังคัลแรกนาขวัญ และเปนขวัญกําลังใจแก
เกษตรกร

ทุกสวน
ราชการ
ในสังกัด
กษ.

1
กิจกรรม

สืบสานพระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ และเปนขวัญ
กําลังใจแกเกษตรกร

-

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)
√

√

√

√

√

√

√

√

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมปศุสัตว

หนา ๙ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563
ยุทธศาสตร์ /โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

-

กิจกรรมสืบสานประเพณีและ
ดํารงไวซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย

3
-

แผนงานเสริมสรางการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมรวมกับชุมชนและสังคม
กิจกรรมกฐินพระราชทาน
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงาม
ทุกสวน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและวัด
ราชการ
ในสังกัด
กษ.
กิจกรรมกฐินพระราชทาน
เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและ
ปศ.
กรมปศุสัตว
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

-

เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกสวน
ราชการ
ในสังกัด
กษ.

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1
บุคลากรรวมกันสืบสาน
กิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีของไทย

1
กิจกรรม

สืบสานประเพณีอันดีงาม
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชนและวัด

1 ครั้ง

บุคลากรรวมกันสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีของไทย

งบประมาณ
-

ปงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)
√
√
√
√

√

-

√
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แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําป 2563

หนา ๑๐ จาก 10

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบไปดวย
1) ยุทธศาสตร จํานวน 2 ยุทธศาสตร ไดแก
1.1 ยุทธศาสตร 1 เสริมสรางคุณธรรมภายในหนวยงาน
1.2 ยุทธศาสตร 2 สงเสริมสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม
2) กลยุทธ 4 กลยุทธ ไดแก
2.1 กลยุทธที่ 1.1 เสริมสรางคานิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา
-มีจํานวน 3 กิจกรรม 3 โครงการ
2.2 กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางการรักษาวินัยและความซื่อสัตวสุจริต
- มีจํานวน 7 กิจกรรม 4 โครงการ
2.3 กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมคุณธรรมในภาคสวนที่เกี่ยวของ
- มีจํานวน 5 กิจกรรม 2 โครงการ
2.4 กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมความเปนเอกภาพในสังคมไทยดวนคุณธรรม
- มีจํานวน 6 กิจกรรม
รวม 21 กิจกรรม 9 โครงการ
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