
ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.62)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.62)

 -  -  - 47,393,124

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน  -  -  - 17,383,105

กลยุทธ์ท่ี 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา  -  -  - 12,223,655

 - ร้อยละ 100  - 0

1.  -  -  - 4,464,792

1.1 กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม 

ในหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด

กระทรวง ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น 

ระดับกลาง และระดับสูง

เพ่ือให้ความรู้ และส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ให้แก่ข้าราชการในระดับต่างๆ

สป.กษ. 950 คน ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้

เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม น ามาปรับใช้

ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัตงานได้

665,000 P P P P

1.2 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือให้บุคลากรได้น าหลักธรรมมาปรับใช้ในการ

ด ารงชีวิต

กข. 1 คร้ัง บุคลากรได้น าหลักธรรมมาปรับใช้ในการ

ด ารงชีวิต

4,000 P

1.3 กิจกรรมเสียงตามสายสานจริยธรรม เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักในหน้าท่ีและมี

จริยธรรม

กข. 10 คร้ัง บุคลากรตระหนักในหน้าท่ีและมีจริยธรรม 0 P P P P

1.4 จัดท าประกาศ กรมชลประทาน เร่ือง 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารกรมชลประทาน 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใส

มีการเผยแพร่ประกาศเพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตใน

การบริหารกรมชลประทานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรร

มาภิบาลและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต รู้จัก

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

ชป. 3 ช่องทาง ผู้น าองค์กรได้ประกาศจุดยืนเป็นองค์กร

ธรรมภิบาล

0 P P P P

หมาย

เหตุ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณ

ท่ีใช้

รวมงบประมาณ ปี 2562

แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเพ่ือองค์กรและสังคม

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการปลูกจิตส านึกท่ีดีมีคุณธรรม 

ความพอเพียง และจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมท่ีด าเนินการตามแผนงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2562

ปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
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1.5  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน

การจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมหรือ

สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน

ชป. ไม่น้อยกว่า 2 

โครงการ

บุคลากรได้รับการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม

และจริยธรรม

50,000 P P P P

1.6 โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรม

ชลประทาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมพึงประสงค์ตาม

นิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

ชป. ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

บุคลากรได้รับการปลูกฝังเร่ืองค่านิยม

และวัฒนธรรมท่ีดี

100,000 P P P P

1.7 โครงการอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคล

บาท เสริมสร้างคุณธรรม และปลุกจิตส านึก

ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

1) เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มี

ค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต

3) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิต

ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตส. 1 กิจกรรม บุคลากรมีความรู้และเข้าใจการด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมี

จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

16,500                                                            P                     P

1.8 โครงการ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลลบาท :

 เศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2"

เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงมีความเข้าใจแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป

ปรับใช้ในชีวิตและหน้าท่ีการงาน

กป. 60 คน บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 156,970 P

1.9 โครงการ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงมีความเข้าใจหลักการ

ทรงงาน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตและหน้าท่ีการงาน

กป. 60 คน บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 101,025 P

1.10 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการ

ท างาน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจใน

หลักการและวิธีการพัฒนาการจิตใจของตนเอง โดย

วิธีสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน

ปศ. 1 โครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการ

พัฒนาการจิตใจของตนเอง โดยวิธีสมาธิ

และวิปัสสนากรรมฐาน

0 P

2



ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.61)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.62)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.62)

หมาย

เหตุ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย

1.11 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแนวคิดของบุคลากรให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกรมฝน

หลวงและการบินเกษตร

ฝล. 50 คน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มี

วัฒนธรรมองค์การท่ีชัดเจนและบุคลากร

ยอมรับ และปฏิบัติ

200,000 P

1.12 อบรมหลักสูตร "ข้าราชการท่ีดี ร่วมปลูก

จิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต"

1. เพ่ือเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนราชการ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนใน

ภาครัฐ 

3. เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเช่ือม่ันใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เพ่ือสร้างจิตส านึก และความตระหนักรู้ใน

ภาระหน้าท่ีการปฏิบัติราชการท่ีดีต้องค านึงถึงความ

โปร่งใส

ฝล. 80 คน บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มี

จิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต

200,000 P

1.13 โครงการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต

เพ่ือให้บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน ได้พัฒนาสมรรถนะ

และขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในการปฏิบัติงาน

พด. ระดับความพึง

พอใจ 

3.50 - 3.99

เพ่ิมความรู้มีทักษะและทราบแนวทาง

ปฏิบัติราชการท่ีโปร่งใส 

- มีจิตส านึกด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

- รับรู้ถึงผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

ประเทศชาติ หากมีการทุจริต

45,000 P P

1.14 โครงการบรรยายธรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

พด. ระดับความพึง

พอใจ 

3.50 - 3.99

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

โดยยึคดหลักคุณธรรมจริยธรรม น าค าส่ัง

สอนทางพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต

3,000 P P
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1.15 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ 

ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการปลูก

จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ถึงแนวทางการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พด. จัดท าส่ือ

ไม่ต่ ากว่า 

500 ชุด

บุคลากรได้รับรู้ถึงเป้าประสงค์หลักใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตลอดจนมีการปิดประกาศส่ือ

ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานในสังกัด

20,000 P P P P

1.16 การฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

กวก. 170 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรม

ปรับเปล่ียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน

655,997 P P

1.17 การจัดท าส่ือวีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือเป็นส่ือให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสนใจตระหนัก

และเข้าใจถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม

กวก. 1 ส่ือ เจ้าหน้าท่ีได้รับชมวีดีทัศน์

ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของ

คุณธรรมจริยธรรม

0 P

1.18 กิจกรรม "มีเทศน์ มีทอลค์" เพ่ือปลุก ปลูก จิตส านึกการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตให้บุคลากรและ

ประชาชนท่ัวไป

กสก. 1 คร้ัง บุคลากรและประชาชนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและด าเนิน

ชีวิตให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป

35,000 P P

1.19 กิจกรรม "วิปัสสนากรรมฐาน 2019” เพ่ือหล่อหลอม การมีจิตส านึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความเท่ียงธรรม 

ปราศจากอคติ

กสก. 5 คร้ัง บุคลากรน าหลักธรรมไปปรับใช้ใน

ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

44,700 P P P

1.20 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และให้ความรู้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญ

ของคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการ

ป้องกันการทุจริต และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

กสส. 100 คน บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด าเนินชีวิต ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท างาน

และชีวิตส่วนตัว

851,800 P P
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1.21 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้

ด้านกฎหมายการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงาน

คุ้มครองกรมหม่อนไหม

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน

กฎหมายการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการต่อต้านการทุจริต

มม. ไม่น้อยกว่า 150

 คน

บุคลากรได้รับความรู้ด้านกฎหมาย การ

ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง

ต่างๆ

0 P P P P

1.22 มุม"ความรู้คู่คุณธรรม" (จัดมุมหนังสือความรู้

กฎหมาย และธรรมะและอ่ืนๆ)

เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ธรรมะ มี

การพูดคุยสนทนาในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์เป็นการ

ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

มม. อย่างน้อย 3 จุด บุคลากรได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ธรรมะ

 มีการพูดคุยสนทนาในเร่ืองท่ีเป็น

ประโยชน์เป็นการปลูกจิตส านึกด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

0 P P P

1.23 โครงการฝึกอบรม "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ีดีด้านคุณธรรม และความ

พอเพียงแก่บุคลากร

ส.ป.ก. 120 ราย บุคลากรมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและ

การปฏิบัติและด ารงชีวิตตามแนวทาง

ความพอเพียงและจิตอาสา

0 P

1.24 โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการ

มาตรฐาน (เพ่ิมสมรรถนะด้านการมาตรฐาน) 

(Avenger Team)

เพ่ือสร้างความรู้และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้เป็นผู้น า

องค์กร

มอกช. 40 คน บุคลากรได้รับความรู้และการพัฒนา

เจ้าหน้าท่ีให้เป็นผู้น าองค์กร

280,000 P

1.25 โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

องค์กร จ านวน 5 คร้ัง

เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กร มอกช. คร้ังละ 65 คน บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ใน

องค์กร

18,000 P P P P

1.26 กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม

 คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิ

บาล และให้ความรู้เร่ืองการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

กยท 4 คร้ัง  - 204,800 P P P P

1.27  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปลูกจิตส านึก ค่านิยมและวัฒธรรมเร่ืองความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

อตก. 1 คร้ัง บุคลากรได้รับการปลูกฝังเร่ืองการ

ซ่ือสัตย์สุจริต

60,000 P
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1.28 ปลูกจิตส านึกรักองค์กรและการรวมพลังสร้าง

ทีม

ให้ผู้รับการอบรมเกิดความสามัคคีและมีความ

ร่วมมือในการท างานเกิดความผูกพันรักองค์กร

อตก. 1 คร้ัง บุคลากรมีความรักความสามัคคีเพ่ิมข้ึน 200,000 P

1.29 โครงการตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานและ

ลูกจ้าง อ.ส.ค. มีความรู้ ความเข้าใจใน หลัก

คุณธรรม จริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ

การท างานได้อย่างเหมาะสม

400,000 P

1.30  โครงการให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

หน่วยงาน

 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนักในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ปลุก

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมซ่ือสัตย์

สุจริต

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ผลประโยชน์ทับซ้อนและมีจิตส านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

35,000 P P P P

1.31 การประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต

ของหน่วยงาน

เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงานท่ีชัดเจน

สวก. 1 กิจกรรม มีเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงานท่ีชัดเจน

5,000 P

1.32 โครงการจิตอาสา "กิจกรรมเสริมสร้างการบูร

ณาการงานของ สวพส."

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันมีจิตอาสา ท างานเพ่ือ

ส่วนรวม และท างานร่วมกันเป็นทีม

สวพส. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาในการท างาน

เพ่ือส่วนรวมและการท างานเป็นทีม

113,000 P P P

1.33 กิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ฯ

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ให้

ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

พกฉ. ร้อยละของ

บุคลากร ท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

(ร้อยละ 60)

 - 0 P

2.    -  -  - 1,530,920แผนงานส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
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2.1 โครงการไหว้พระสุขใจ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเน่ือง

สป.กษ. 60 คน บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเน่ือง

45,000 P

2.2 กิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมทางพุทธศาสนา

เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

เพ่ือให้บุคลากรมประมงมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

จิตส านึกต่อหน้าท่ีและสังคม

กป. 12 กิจกรรม บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

จิตส านึกต่อหน้าท่ีและสังคม

105,000 P P P P

2.3 โครงการ การปฏิบัติธรรมเพ่ือความสุขตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ

ธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสมาธิ

กป. 30 คน บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จิตใจ

สงบ

167,900 P

2.4 โครงการ การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต ประพฤติ

มิชอบ จ านวน 7 คร้ัง ๆ ละ 30 คน

เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงได้รับการพัฒนาจิตใจ มี

วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

กป. 7 คร้ัง บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีวินัย 

เข้าใจหลักธรรมค าสอนและน าไปปรับใช้ได้

681,100 P P P P

2.5 โครงการ การเจริญสติเพ่ือพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 30 คน

เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กป. 2 คร้ัง บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 201,320 . P P

2.6 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการ

ท างาน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจใน

หลักการและวิธีการพัฒนาการจิตใจของตนเอง โดย

วิธีสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน

ปศ. 1 โครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจใน

หลักการและวิธีการพัฒนาการจิตใจของ

ตนเอง โดยวิธีสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน

0 P
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2.7 อบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1. เพ่ือแสดงส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา

ท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมีต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ในฐานะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” 

2. เพ่ือน้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ในด้านจริยธรรม และคุณธรรมให้มีจิตส านึก

ท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ

ฝล. 50 คน บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง 

ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ

100,000 P

2.8 โครงการตักบาตร "พด.ร่วมใจท าบุญตักบาตร 

ช าระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม"

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ใฝ่

คุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา

พด. ระดับความพึง

พอใจ 3.50 - 

3.99

เพ่ือให้บถุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินและ

ประชาชนท่ัวไปภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสืบ

ทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย

0 P P P P

2.9 กิจกรรม "สะสมเสบียงบุญ" เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ใฝ่

คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน พระพุทธศาสนา

กสก. ทุกวันศุกร์

ท าการ

บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ใฝ่คุณธรรม

 จริยธรรม สืบสาน พระพุทธศาสนา

0 P P P P

2.10 กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและแระชาชนท่ัวไป ใฝ่

คุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา

กสก. 3 คร้ัง บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ใฝ่คุณธรรม

 จริยธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา

0 P P P P
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2.11 พิธีสงฆ์เน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2561

เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณความดีของบุคลากรของ

ขบวนการสหกรณ์

กสส. 200 คน บุคลากรมีความระลึกถึงคุณความดีของ

ขบวนการสหกรณ์

29,600 P

2.12 โครงการรักษาศีล 5 และตักบาตรทุกวันพุธ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันท าบุญ ปฏิบัติ

ธรรม และน าหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

มม. สัปดาห์ละคร้ัง บุคลากรมีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมใจ

 ท านุบ ารุงศาสนาและได้รับศีล 5 เพ่ือถือ

ปฏิบัติ ทุกวันพุธ

0 P P P P

2.13  โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาเน่ืองวันส าคัญ (เช่น มาฆบูชา

 วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)

เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

และน าหลักธรรมมาขัดเกลาจิตใจ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติงาน

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 0 P P P

2.14 โครงการธรรมะผาสุก สนุกกับงาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล

มกอช. 50 คน บุคลากรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

70,000 P

2.15 โครงการตักบาตรทุกวันอังคาร เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันท าบุญปฏิบัติ

ธรรม และน าธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

มกอช. 100 คน บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันท าบุญ

ปฏิบัติธรรม และน าหลักธรรมทางศาสนา

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิต

0 P P P P

2.16 กิจกรรม “วางงาน มาฟังธรรม” ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน

เพ่ือให้บุคลากรได้น าหลักธรรมทางศาสนาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

มกอช. 50 คน บุคลากรได้น าหลักธรรมทางศาสนาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

20,000 P
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2.17 โครงการสะพานปลา สะพานธรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนท่ัวไป มีคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก

ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ท่ัวไปมีคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกต่อ

หน้าท่ีและรับผิดชอบต่อสังคม

50,000 P P P P

2.18 โครงการฟังพระธรรมเทศนาเพ่ือเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันมึความรู้ความเข้า และ

สามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

สวพส. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ

และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

26,000 P

2.19 พิธีสงฆ์เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา พกฉ. 

ครบรอบ 1 ทศวรรต

1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ              

2. เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีหลักธรรมในการ

ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน

พกฉ. จ านวน 1 คร้ัง บุคลากรมีแนวทางในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม และท าดี

ถวายเป็นพระราชกุศล

35,000 P

3.  -  - 2,242,275

3.1 กิจกรรมการยกย่องข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้าง ประจ าดีเด่น (22 

หน่วยงาน)

เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ทุกส่วน

ราชการใน

สังกัด กษ.

22 กิจกรรม บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยก

ย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี

562,000 P P P P

3.2 กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

ดีเด่นของกรมประมง

เพ่ือยกย่องข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ดีเด่น เป็น

การสร้างขวัญก าลังใจ

กป. 1 กิจกรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติประวัติ เป็นแบบอย่างท่ีดี

0 P

แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น
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3.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุ

สัตว์

- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์

- กิจกรรมคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

กรมปศุสัตว์

 - เพ่ือยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจ้าง ประจ าดีเด่น

- เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ปศ. 1 โครงการ บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยก

ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี

20,000 P P

3.4 โครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ฝล. 2 คน จ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

พนักงานราชการ ท่ีได้รับการคัดเลือก

7,500 P

3.5 กิจกรรมการยกย่องข้าราชการดีเด่น เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

พด. 1 กิจกรรม บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยก

ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี

0 P

3.6 โครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น 

ประจ าปี

เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ให้บุคคลและหน่วยงานท่ีมี ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิด

ความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงาน

กสก. 1 คร้ัง มีบุคคลและหน่วยงานดีเด่นได้รับยกย่อง 

เชิดชู และเผยแพร่เกียรติคุณบุคคลและ

หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นท่ีประจักษ์

ให้เกิดการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตาม

1,300,000 P P P P

3.7 โครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยข้าราชการพลเรือนในหน่วยงาน 

และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

กสก. 1 คร้ัง มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้รับยกย่อง 

เชิดชู และเผยแพร่เกียรติคุณ

0 P P P P

3.8 โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (19

 รางวัล)

เพ่ือยกย่องนักส่งเสริมสหกณ์ และสร้างขวัญก าลังใจ กสส. 19 รางวัล นักส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการยกย่อง

ชมเชย และเป็นแบบอย่างท่ีดี

53,175 P P
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3.9 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้

ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

 ของกระทรวง เช่น เพชรพัสดุ

เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ท่ีมีความประพฤติตนชอบด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต และเป็น

การสร้างขวัญก าลังใจ

มม. 1 คร้ัง มีบุคลากรของกระทรวง

ได้รับยกย่องชมเชยใน

ความประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต

0 P

3.10 โครงการคัดเลือกบุคลากรของ ส.ป.ก. (Talent

 of the year)

เพ่ือส่งเสริมและยกย่องบุคลากรท่ีมีผลงาน

โดดเด่น

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรท่ีมีศักยภาพได้รับการยกย่อง 

เป็นแบบอย่างท่ีดี

0 P

3.11 โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและ

ลูกจ้างประจ าดีเด่น

เพ่ือส่งเสริมและยกย่องบุคลากรท่ีมีผลงานการ

ปฏิบัติงานท่ีดี มีคุณธรรม และโดดเด่น

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรท่ีมีผลงานการปฏิบัติงานท่ีดี มี

คุณธรรม และโดดเด่น ได้รับการยกย่อง

และเป็นแบบอย่างท่ีดี

0 P

3.12 กิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการพลเรือน และ

พนักงานราชการดีเด่น” เพ่ือส่งเสริมยกย่อง

บุคคลและหน่วยงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใส

ส่งเสริมยกย่องข้าราชการพลเรือน และพนักงาน

ราชการ ท่ีประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใส

มกอช. 1 คร้ัง มีกิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการพลเรือน 

และพนักงานราชการ ดีเด่น”

0 P P P P

3.13 กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีความสามัคคีและ

ความรักต่อองค์กร

กยท. 1 คร้ัง ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรร

มาภิบาลในองค์กร

105,800 P P P

3.14 โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึก 

และกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนมีแบบอย่างท่ีดี 

และมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดี

อ.ส.ค. คัดเลือกคนเด่น

คนดีศรี อ.ส.ค. 

3 ด้าน

พนักงานมีความประพฤติปฏิบัติตนชอบ

ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.

94,000 P P P P
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3.15 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้าง

ความรัก ความผูกพันธ์ต่อองค์กร

อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/

ส านักงาน

ด าเนินการ

คัดเลือก

พนักงานใน

สังกัดเข้ารับ

รางวัลทุกไตร

มาส

พนักงานมีความภาคภูมิใจมีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานมากข้ึนและท าให้

พนักงานเกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กรมาก

ข้ึน

84,800 P P P P

3.16 โครงการยกย่องพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่นและเป็นประโยชน์

กับองค์การสะพานปลา

เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานและ 

เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฎเป็นแบบอย่าง

อสป. 1 กิจกรรม พนักงานท่ีได้รับการยกย่องชมเชยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์กร

15,000 P P P P

4.  -  -  - 1,598,060

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลใช้ใน

การบริหารงาน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจกับนักบริหารโดย

เน้นการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

กข. 1 คร้ัง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจโดยเน้น

การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

300,000 P

4.2 กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชน ความน่าเช่ือถือ ศรัทธา จากประชาชนท่ี

มีต่อหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ซ่ึงท าให้

บุคลากรมีความภาคภูมิใจ

ปศ. 1 กิจกรรม มีการเผยแพร่ผลงานของกรมปศุสัตว์ 0 P P

4.3 การอบรมหลักสูตร

นักบริหารวิชาการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ให้แก่นัก

บริหาร โดยเน้นการบริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์

 บริหารคน บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชน์สุงสุด

กวก. 70 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมก้าวสู่การ

เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารมืออาชีพ 

ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององค์กรให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น

แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม

1,158,060 P

แผนงานส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร
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4.4 กิจกรรมเผยแพร่หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อุดลยเดช บรมนาถบพิตร

เพ่ือเผยแพร่หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ให้แก่บุคลากรและ

ประชาชน

กสก. 1 คร้ัง บุคลากรและประชาชนได้น้อมน า

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ไปปรับใช้กับการ

ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต

0 P

4.5 กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ

องค์กร

เพ่ือองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อความรู้สึก นึกคิด 

ของประชาชน ความเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชนท่ี

มีต่อหน่วยงาน

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม มีการเผยแพร่ผลงานของ ส.ป.ก.ผ่านส่ือ

ต่างๆ

0 P

4.6 กิจกรรมการด าเนินนโยบายการก ากับดูแล

องค์กรท่ีดี

เพ่ือให้องค์กรมีการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล

สป.กษ.,สปก 1 กิจกรรม ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก/ผลของ

มาตรการ/โครงการตามนโยบายก ากับ

ดูแลองค์กรท่ีดี

0 P P P P

4.7  การให้บริการท่ีเป็นเลิศ (Service  

Excellence)

มีความรู้ความเข้าใจในการบริการท่ีดีและบริการ

ท่ีเท่าเทียมกัน

อตก. 1 คร้ัง บุคลากรมีใจรักบริการท่ีเป็นสาธารณะ 120,000 P

4.8 การด าเนินนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Corporate Governance: CG)

เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อ.ส.ค. 1 กิจกรรม อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มี

ความชัดเจน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

10,000 P

4.9 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ

สะพานปลา

เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และเสริมสร้างทัศนคติ

ท่ีดีต่อองค์กร ให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ตามหลักธรรมมาภิบาล

อสป. 1 กิจกรรม มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานผ่านส่ือต่างๆ

10,000 P P P P

4.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือมุ่งม่ันต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พกฉ. ร้อยละความพึง

พอใจ (ร้อยละ 

80)

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ

0 P
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5.  -  -  - 693,608

5.1 กิจกรรมส่งเสริมเร่ืองการด าเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมหรือสอดแทรก

เร่ืองการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลัก

ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

ชป. ไม่น้อยกว่า 

1 โครงการ

บุคลากรได้รับการปลูกฝังเร่ืองหลัก

ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

50,000 P P P P

5.2 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ

บรรจุใหม่

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี 

อุดมการณ์และจิตส านึก ปรัชญาการเป็นข้าราชการ

ท่ีดี

2. เพ่ือปลูกฝังให้ข้าราชการใหม่ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ปศ. 1 โครงการ ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ

 ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี อุดมการณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

 และจิตส านึก ปรัชญาการเป็น

ข้าราชการท่ีดี

อยู่ระหว่างการ

พิจารณา

P P P

5.3 กิจกรรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ศาสตร์พระราชา ให้กับบุคลากรกรม

ปศุสัตว์

เพ่ือส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / 

ศาสตร์พระราชา ให้กับบุคลากร

กรมปศุสัตว์

ปศ. 1 กิจกรรม บุคลากรมีความรู้และสามารถน าปรัชญา

หลักเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิต

0 P P P P

5.4 การฝึกอบรมการเรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ

กับการประยุกต์ใช้

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้อมน าแนวคิด 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

กวก. 120 คน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้อมน าแนวคิด

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนได้อย่าง

ถูกต้อง

149,400 P

แผนงานส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5.5 โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพ่ือสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต

กสก. 1 กิจกรรม เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต

0 P P P

5.6  โครงการอบรมอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้

แก่สมาชิกสวัสดิการ ส.ป.ก.

เพ่ือให้บุคลากรได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

ส.ป.ก. ราย/กิจกรรม บุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 0 P P

5.7 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

การออมและการลงทุน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร มกอช. 

ด้วยการออมและการลงทุน

มอกช. 50 คน จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการ

ออมและการลงทุน

70,000 P

5.8 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

และการปฏิบัติงาน

สศก. 3 ช่องทาง บุคลากรสามารถน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

0 P P P P

5.9 โครงการขับเคล่ือนหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเช่ือมโยงหลักสูตรการเล้ียงโคนม

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าไปประกอบ

อาชีพการเล้ียงโคนมได้

อ.ส.ค. การฝึกอบรม

หลักสูตรการ

เล้ียงโคนม 

จ านวน 9 รุ่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการ

เล้ียงโคนมและการผลิตน้ านมท่ีสะอาด

เบ้ืองต้นเพ่ือน าไปประกอบอาชีพการเล้ียง

โคนม ได้ด้วยตนเอง

409,208 P P P P
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5.10  โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรม กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ รับทราบและตระหนักถึง

คุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

และการปฏิบัติงานของตน

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติของตน

15,000 P P P P

5.11 กิจกรรมสร้างจิตส านึกลดพลังงาน พิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึก   

ในเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติและการประหยัด

พลังงาน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

พกฉ. จัดกิจกรรม 1 

คร้ัง

บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 0 P

6. แผนงานจิตอาสาเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี  -  -  - 1,694,000

6.1 โครงการ สป.กษ.ขออาสา เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์หรือรับผิดชอบต่อสังคม

สป.กษ. 100 คน บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ

สาธารณะประโยชน์หรือรับผิดชอบต่อ

สังคม

25,000 P P

6.2 กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให้บุคลากรมีจิตอาสาและเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีดี

กข. 1 คร้ัง บุคลากรมีจิตอาสาและเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีดี

0 P

6.3 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart 

Farmer"

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

ในคุณภาพของสินค้าท่ีตนผลิตและค านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคม และสามารถด าเนินการด้วย

ตนเองได้อย่างเหมาะสม

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ิน และมีส่วนเข้า

ร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินมากข้ึน

ปศ. 1 กิจกรรม อาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer 

ต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพด้านปศุ

สัตว์ในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม

1,309,000 P P P
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6.4 การบริจาคโลหิต เพ่ือให้บุคลากรหน่วยงานมีจิตส านึกของการให้เพ่ือ

สังคม

กสก. 4 คร้ัง บุคลากรมีจิตส านึกของการให้

เพ่ือสังคม

0 P P P P

6.5 กิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือให้บุคลากรมีจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ฝล. เจ้าหน้าท่ีกรม

ฝนหลวงฯ  ไม่

ต่ ากว่า 50 คน

เพ่ือให้บุคลากรมีจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้าง

และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

10,000 P

6.6 โครงการ ปฏิทินต้ังโต๊ะเพ่ือน้องพิการทาง

สายตา

เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ีดีในการด าเนินชีวิตให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม/ส่ิงแวดล้อม

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะ

0 P P P P

6.7  โครงการ ส.ป.ก.รักษ์โลกช่วยลดร้อน เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ีดีในการด าเนินชีวิตให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม/ส่ิงแวดล้อม

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะ

0 P

6.8 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ีดีในการด าเนินชีวิตให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม/ส่ิงแวดล้อม

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะ

0 

6.9 การบริจาคโลหิต เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงมีจิตส านึกของการให้

เพ่ือสังคม

กป. ,พด.

,กสก.,

ส.ป.ก.

4 คร้ัง บุคลากรมีจิตส านึกของการให้เพ่ือสังคม 0 P P P P

6.10  โครงการรักษ์ล าน้ ามวกเหล็ก เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อ.ส.ค. 

และชุมชนในอ าเภอมวกเหล็ก และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

และร่วมกันอนุรักษ์ล าน้ า

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อ.ส.ค. 

และชุมชน และมีล าน้ าท่ีสะอาด

300,000 P P

6.11 โครงการท าความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาด

อย่างย่ังยืนกับองค์การสะพานปลา (FMO Big

 Cleaning  & Alwaya Clean)

เพ่ือให้บุคลากรมีความเสียสละ มีจิตอาสา 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน

 เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรและชุมชนมีจิตอาสา 

มีส่วนร่วมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม

50,000 P P P P
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6.12 กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกของการท าดีถวายสถาบัน

พระมหากษัตริย์

พกฉ. จัดกิจกรรม 

1 คร้ัง

บุคลากรตระหนักถึงการท าความดี 0 P

กลยุทธ์ท่ี 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซ่ือสัตย์สุจริต  -  -  - 5,159,450

 - ร้อยละ 100  - 0

1.  -  -  - 3,962,850

1.1 กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อวินัยและการ

ป้องกันการทุจริต ในหลักสูตรการเป็น

ข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ของกระทรวง (4

 รุ่นๆ ละ 120 คน)

เพ่ือให้ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองวินัยข้าราชการ

และการป้องกันการทุจริต

สป.กษ. 480 คน ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

วินัยข้าราชการและการป้องกันการทุจริต

672,000 P P

1.2 กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัยในการ

ปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและไม่ปฏิบัติผิดวินัย กข. 1 คร้ัง บุคลากรได้รับทราบและตระหนักถึง

ความส าคัญในการปฏิบัติตามวินัย

ข้าราชการ

0 P

1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยการ

ด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองวินัย และ

การเสริมสร้างคุณธรรม

ชป. ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐

บุคลากรมีความเส่ียงเร่ืองทุจริตหรือ

กระท าผิดวินัยลดลง

800,000 P P P P

1.4 โครงการอบรมข้าราชการใหม่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับความรู้เก่ียวกับการบริหารราชการของกรม 

และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แนว

ทางการปฏิบัติจนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี

ตส. 60 คน ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้เก่ียวกับ

การบริหารราชการของกรมและแนว

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แนว

ทางการปฏิบัติจนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี

132,000 P P

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวินัยความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ

ทุจริตท่ีด าเนินการตามแผนงาน

แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
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1.5 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ

บรรจุใหม่

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี อุดมการณ์และ

จิตส านึก ปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี

2. เพ่ือปลูกฝังให้ข้าราชการใหม่ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ปศ. 1 โครงการ ข้าราชการบรรจุใหม่

มีความรู้ความเข้าใจภารกิจ บทบาท

หน้าท่ี อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาข้าราชการ และจิตส านึก 

ปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี

อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

P P P

1.6 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส 

ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

ฝล. 100 คน บุคลากรมีคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การปฏิบัติงาน

250,000 P

1.7 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ

กรมพัฒนาท่ีดิน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต

การใช้

ดุลยพินิจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม

จริยธรรม

พด. ระดับความพึง

พอใจ 

3.50 - 3.99

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ขอบเขตการใช้

ดุลยพินิจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

345,000 P

1.8 โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เชิงสัญลักษณ์การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันไม่ให้เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ได้

แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและได้รับการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พด. จ านวนผู้ได้รับ

การเผยแพร่ไม่

ต่ ากว่า 

200 คน

เจ้าหน้าท่ีได้รับการเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับการรักษาวินัย มีค่านิยมและ

ความซ่ือสัตย์ และปรับเปล่ียนทัศนคติใน

การต่อต้านการทุจริต

0 P P P P
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1.9 กิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ การป้องกัน

การกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตผ่าน

เครือข่ายสารสนเทศ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายสารสนเทศมีความรู้ใน

เร่ืองกฎ ระเบียบ และมีช่องทางในการปรึกษาหารือ

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

กวก. 167 คน ผู้เข้าร่วมเครือข่ายสารสนเทศมีความรู้ใน

เร่ืองกฎ ระเบียบ และมีช่องทางในการ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

0 P P P P

1.10 การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และทราบวิธี ข้ันตอน การ

ปฏิบัติหากพบเห็น

กวก. หน่วยงานใน

สังกัดกรม

วิชาการเกษตร

เจ้าหน้าท่ีกรมวิชาการเกษตรมีความรู้

และภูมิคุ้มกันในเร่ืองผลประโชน์

ทับซ้อน

0 P

1.11 โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ 

ภารกิจ บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน และมีคุณธรรม

 จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เพ่ือปฏิบัติตนเป็น

ข้าราชการท่ีดี

กสก. อย่างน้อย 

1 โครงการ

ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ

 ภารกิจ บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ข้าราชการ เพ่ือปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ

ท่ีดี

0 P P P P

1.12 กิจกรรม "เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต"

เพ่ือให้บุคลากรรักษาคุณธรรม จริยธรรม และร่วม

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กสก. 5 คร้ัง บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วม

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0 P P P P

1.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญ

ของคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการ

ป้องกันการทุจริต และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

กสส. 100 คน บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด าเนินชีวิต ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท างาน

และชีวิตส่วนตัว

851,800 P P

1.14 โครงการอบรมทางไกล (Conference) 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

กสส. 1,500 คน บุคลากรมีความรู้เร่ืองการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

10,050 P
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1.15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

เสริมสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการท่ีดี ส่งผลให้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

มม. 80 คน บุคลากรในกรมหม่อนไหม มีความเข้าใจ 

และมีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง

250,000 P P

1.16 โครงการอบรม "เสริมเกราะป้องกันทุจริตและ

ประโยชน์ทับซ้อน"

เพ่ือปลุกจิตส านึกในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ส.ป.ก. 1 โครงการ ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

8,000 P P

1.17  โครงการ "วินัยสัญจร" เพ่ือปลุกจิตส านึกในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ส.ป.ก. 1 โครงการ ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

90,000 P P P

1.18 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฏหมายล าดับรอง 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

เพ่ือให้บุคคลได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพ่ือ

การป้องกันการทุจริต

มกอช. 70 คน บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะ

ด้านเพ่ือป้องกันการทุจริต

300,000 P

1.19 โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างและป้องกันการ

กระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

เพ่ือให้บุคลากรมีการรักษาวินัยและร่วมต่อต้านการ

ทุจริต

สศก. 2 คร้ัง บุคลากรมีการรักษาวินัยและร่วมต่อต้าน

การทุจริต

0 P P P P

1.20 อบรม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในในการ

จัดซ้ือจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐมากข้ึนท าให้

เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง

อตก. 1 คร้ัง บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานท่ี

เป็นธรรม

100,000 P P
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1.21 โครงการอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้

เก่ียวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค."

เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของผู้ปฏิบัติงาน

อ.ส.ค. ผู้บริหารและ

พนักงาน อ.ส.ค.

 จ านวน 60 ท่าน

พนักงานน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไป

ช่วยสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ อ.ส.ค.

 มิให้เกิดความขัดแย้ง โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

50,000 P

1.22 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพ่ือให้หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรมและ        

  ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก

อสป. 1 กิจกรรม หน่วยงานมีระดับคะแนนประเมินความ

โปร่งใสฯ  ไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน

2,000 P P P P

1.23 กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบข้อบังคับของ

หน่วยงาน

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาวินัย ป้องกัน

การกระท าผิด และเพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบ

ข้อบังคับ

สวก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 

ปราศจากการกระท าผิด

1,000 P

1.24 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ สวพส.

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

สวพส. ร้อยละ 100 บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักถึงความส าคัญของการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติงาน

26,000 P

1.25 จัดอบรมด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซ้ือ

จัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบ

พกฉ. จัดอบรม 1 คร้ัง บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

ระเบียบ

75,000 P

2.  -  -  - 76,600

2.1 การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมประจ ากรมการข้าว

เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี

กข. 1 กิจกรรม บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน

การปฏิบัติหน้าท่ี

0 P

แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ
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2.2  กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ กรมชลประทาน

เพ่ือให้บุคลากรได้รับการปลูกฝังเร่ืองการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการกรมชลประทาน

ชป. ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

บุคลากรมีการปฏิบัติตนตามกรอบ

แนวทางจรรยาท่ีดี

30,000 P P P P

2.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรม และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ร่วมท้ังการจัด

กิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาชิเช่น พิธี

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

กรมปศุสัตว์ พิธีโครงการมอบโค - กระบือ แก่อาสา

ปศุสัตว์ และจัดพิธีท าบุญตักบาตร

ปศ. 1 กิจกรรม หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

และกฎระเบียบของทางราชการ และได้มี

ส่วนร่วมกิจกรรมท่ีจัดตามศาสนาและ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

0 P

2.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายจริยธรรม

 DLD”

เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการพลเรือน

ปศ. 1 กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

0 P P P P

2.5 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ

หน่วยงาน

พด. 10 คร้ัง บุคลากรมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการของหน่วยงาน

0 P P P P

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม ให้แก่บุคลากรและประชาชน

กสก. 5 คร้ัง บุคลากรและประชาชนได้รับความรู้

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม

0 P P P P
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2.7 จัดท าคู่มือ (ปรับปรุง) จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรม

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรได้รับความรู้ประมวลจริยธรรม 30,000 P P P

2.8 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ด้าน

จริยธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรม

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม บุคลากรได้รับความรู้ประมวลจริยธรรม 1,600 P P

2.9 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรม

กสก.,ปศ.,กสส. 1 กิจกรรม บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 0 P P P P

2.10 โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทาง ให้แก่ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตรวจสอบภายใน วินัย

และนิติกร

เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์

    ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม ตามมาตราฐานวิชาชีพของตน

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานยึด

คุณธรรมจริยธรรมตามมาตราฐานวิชาชีพ

ของตน

15,000 P P P P

2.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวม การ

แลกเปล่ียน วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัด

จ้าง

เพ่ือให้บุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

พกฉ. 2 คร้ัง บุคลากรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

0 P P

3.  -  -  - 675,000

3.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้

ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

 ของกระทรวง เสนอส านักงาน ป.ป.ช.

เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ท่ีมีความประพฤติตนชอบด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการใน

สังกัด

1 กิจกรรม มีบุคลากรของกระทรวงได้รับยกย่อง

ชมเชยในความประพฤติตนชอบด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต

5,000 P P P P

3.2 กิจกรรม/โครงการข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ  เชิดชูคนดี เพ่ือเป็น

แนวทางให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม

ชป. 1 กิจกรรม/

โครงการ

เพ่ือเชิดชูคนดี เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน 150,000 P P

แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต
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3.3 กิจกรรมคัดเลือกผู้ประพฤติตนปฏิบัติชอบ

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

 - เพ่ือยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจ้าง ท่ีประพฤติตนซ่ือสัตย์สุจริต

- เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ปศ. 1 โครงการ บุคลากรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี 0 P P

3.4 กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน

ใสสะอาด

1. เพ่ือยกย่องหน่วยงานท่ีปฏิบัติตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือเผยแพร่หน่วยงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม วินัย และการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปศ. 1 กิจกรรม 1. เพ่ือยกย่องหน่วยงานท่ีปฏิบัติตาม

หลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือเผยแพร่หน่วยงานท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม วินัย และการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

20,000 P P

3.5 กิจกรรม "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรท่ี

ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ

ตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต" จาก

ส านักงาน ป.ป.ช.

เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกรมส่งเสริม

การเกษตรท่ีมีความประพฤติตนชอบด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

กสก. 1 คร้ัง มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรของ

กรมฯ ได้รับยกย่องชมเชยในการ

ประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์

0 P P P P

3.6 คัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริตของ ส.ป.ก.

เพ่ือยกย่องชมเชยบุคลากร ส.ป.ก.ท่ีดีตามประพฤติ

ตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม 0 P

3.7 กิจกรรมการคัดเลือก "คนดี ศรีมกอช. 2019" ส่งเสริมยกย่องข้าราชการพลเรือนประพฤติตนและ

ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังน้ี ไม่

มีผลต่อการเล่ือนปรับค่าตอบแทน

มกอช. 1 คร้ัง จัดกิจกรรมการคัดเลือก "คนดี ศรีมกอช. 

2019"

0 P

3.8 โครงการองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม อ.ส.ค. 1 กิจกรรม บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี  สามารถน าหลัก

คุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

500,000 P P P P

4.  -  -  - 445,000แผนงานจัดต้ังและขับเคล่ือนหน่วยรับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงาน
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4.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

22 หน่วยงานในสังกัด)

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการใน

สังกัด

80 คะแนน ได้ระดับคะแนน ITA  80 คะแนน 400,000 P P P P

4.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ป้องกันการกระท า

ผิดวินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและ

ป้องกันการทุจริต

สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการ ใน

สังกัด

2 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการมีองค์ความรู้ด้าน

วินัยและป้องกันการทุจริต

45,000 P P P

4.3 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือขับเคล่ือนแผนส่งเสริมคุณธรรม

ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2562 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

กสก. อย่างน้อย 

1 คร้ัง

การด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 

2562 มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

0 P P P

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม  -  -  - 30,010,019

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  -  -  - 18,917,850

 - ร้อยละ 100  - 0

1.  -  -  - 0

1.1 กิจกรรมเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต กข. 1 คร้ัง กระตุ้นเตือนให้ประชาชนยึดหลักหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต

0 P

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงในภาคเกษตรท่ี

เก่ียวข้อง และการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการตามแผนงาน

แผนงานส่งเสริมให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ
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1.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกรโดย

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินงาน

เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มบริหารการใช้น้ า

ชป. 1 กิจกรรม/

โครงการ

เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มบริหารการ 

ใช้น้ ามีการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน

0 P P P P

1.3 กิจกรรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ศาสตร์พระราชา ให้กับบุคลากรกรม

ปศุสัตว์

เพ่ือส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / 

ศาสตร์พระราชา ให้กับบุคลากร

กรมปศุสัตว์

ปศ. 1 กิจกรรม บุคลากรมีความรู้ความและสามารถน า

ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์

พระราชาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวิต

0 P P P P

1.4 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ส่งเสริม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์

เพ่ือให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กสก. 1 คร้ัง บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน สถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์

0 P P P P

1.5 โครงการพระราชด าริในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

ส.ป.ก.  - เกษตรกรท่ีมีศักยภาพได้รับการยกย่องให้

เป็นแบบอย่างท่ีดี

0 P P P P

1.6 กิจกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยเกษตรปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนทุนการวิจัย ด้านเกษตรปลอดภัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนวิถีชีวิตตามหลัก

คุณธรรม

สวก. 1 กิจกรรม โครงการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย จ านวน

 5 โครงการ

0 P P

1.7 จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเกิดเจคติท่ีดีในการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

พกฉ.  4 คร้ัง ร้อยละ 70 ของประชาชนท่ีเข้ารับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ น าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต

0 P P P P

2.  -  -  - 11,372,520แผนงานส่งเสริมคุณธรรม ความสุจริต จิตอาสาให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
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2.1 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประมง

เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงและ

ประชาชนในการดูแลทรัพยากรประมง มีจิตส านึก

ในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ าและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างรู้คุณค่าและย่ังยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กป. 43 ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล

ทรัพยากรประมง และใช้ประโยชน์  จาก

ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างรู้คุณค่าและย่ังยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2,150,000 P P P P

2.2 โครงการยุวประมง เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูกต้อง ปลูกฝังต่านิยมมี

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และร่วม

รณรงค์ไม่ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายประมง

กป. 43 คร้ัง/1720 

ราย

เยาวชนมีความรู้ในด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูกต้อง 

ปลูกฝังต่านิยมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น้ า

1,753,540 P P P P

2.3 โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ด้านกฎหมาย

ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ี

เพ่ิมเติม พร้อมท้ังเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีในการควบคุม ตรวจสอบ ปราบปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมายประมง เป็นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน

กป. 5 รุ่น/300 ราย ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ด้าน

กฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง

 พ.ศ. 2558 และท่ีเพ่ิมเติม พร้อมท้ังเป็น

ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

ในการควบคุม ตรวจสอบ ปราบปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมายประมง เป็นการ

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

2,426,000 P P
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2.4 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer" 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

ในคุณภาพของสินค้าท่ีตนผลิตและค านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคม และสามารถด าเนินการด้วย

ตนเองได้อย่างเหมาะสม

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ิน และมีส่วนเข้า

ร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินมากข้ึน

ปศ. 1 กิจกรรม อาสาปศุสัตว์ท่ีเป็น Smart Farmer 

ต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพด้านปศุ

สัตว์ในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม

1,309,000 P P P

2.5 โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัคร

ฝนหลวง : วันพระบิดาฝนหลวง

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง

2. เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงให้สามารถเป็น

ตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในระดับอ าเภอและ

ระดับจังหวัด โดยมีการสร้างเครือข่าย ภาวะผู้น า 

การท างานเป็นทีมของอาสาสมัครฝนหลวง 

3. เพ่ือให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้แทนอาสาสมัครฝน

หลวง

ฝล. 110 คน อาสาสมัครท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครฝนหลวงแบบพ้ืนฐานท่ัวไป

770,200 P
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2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วย

พระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง

1. เพ่ือให้อาสาสมัครฝนหลวงได้รับความรู้ 

โครงการพระราชด าริฝนหลวง 

2.เพ่ือให้อาสาสมัครฝนหลวงได้รับความรู้และมี

ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีอาสาสมัครฝนหลวงและ

การมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

3. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทักษะการแสดง

ภาวะการเป็นผู้น าและการท างานแบบเครือข่ายของ

อาสาสมัครฝนหลวง

ฝล. 535 คน เกษตรกร/ผู้น าเกษตรกร/ผู้น าชุมชนใน

พ้ืนท่ีแต่ละภาคท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ความเข้าใจและเป็นเครือข่าย

อาสาสมัครฝนหลวง

2,652,780 P P P P

2.7 โครงการการคัดเลือก "ข้าราชการดีเด่น" ของ 

ส.ป.ก.

เพ่ือยกย่องบุคลากร หรือ อ.ส.ป.ก.ปราชญ์เกษตร

ผู้แทน คปจ./เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีเป็นคน

ดีมีคุณธรรม จริยธรรม

ส.ป.ก. 1 โครงการ ยกย่องคนดีมีคุณธรรม 0 P

2.8 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์การสะพาน

ปลา

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม วินัย จิตอาสา ให้แก่

บุคลากรผู้ประกอบการ ประชาชนท่ัวไป และชุมชน

ใกล้เคียง ในการอนุรักษ์ ดูแลฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีจิตส านึก

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000 P P P P

2.9 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินงาน

ของส านักงาน

เพ่ือให้เครือข่ายฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

ส านักงาน

พกฉ.  2 คร้ัง เครือข่ายมีส่วนร่วมในการในด าเนินงาน

ของส านักงาน

261,000 P P
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3.  -  -  - 820,000

3.1 กิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้าน

การเกษตรในสาขาต่างๆ ซ่ึงเป็นผู้มีคุณความดี มี

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้าน

สวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์

ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม 

ปราชญ์ของแผ่นดิน เข้ารับพระราชโล่ในพระราช

พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สป.กษ. 1 กิจกรรม ได้ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา

1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมี

คุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น

4.ปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและเครือข่าย

800,000 P P P P

3.2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุ

สัตว์

- กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์

- กิจกรรมคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

กรมปศุสัตว์

- กิจกรรมผู้ประพฤติตนปฏิบัติชอบด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

 

เพ่ือยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

 ประจ าดีเด่น และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ปศ. 1 โครงการ บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการยก

ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี

20,000 P P

4.  -  -  - 3,546,030

4.1 การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมทักษะความรู้แก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล

ตาม พ.ร.บ.พันธ์ุพืช

พ.ศ.2518

เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมาย พ.ร.บ. พันธ์ุพืช

กวก. 1 กิจกรรม บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมาย พ.ร.บ.พันธ์ุพืช

20,630 P

แผนงานส่งเสริมการยกย่องคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสม ภายใต้หลัก

คุณธรรม
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4.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ด้านการปศุสัตว์ภายใต้โครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี

ในพระราชานุเคราะห์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร

1. เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรใน

พ้ืนท่ีห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ

และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบ

วงจรในคราวเดียวกัน

2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการ

ให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

ปศ. 1 โครงการ 1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ 

ค าแนะน า ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีเกษตรกร

ประสบในพ้ืนท่ี และการให้บริการโดยใช้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการ

2. ให้บริการแก่เกษตรกรพ้ืนท่ีต่างๆ

3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตามความต้องการและความเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี

3,475,400 P P P

4.3 โครงการส่งเสริมความรู้การท าประมงถูก

กฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยี การท า

ประมงอย่างย่ังยืน

เพ่ือให้บุคลากร และผู้ประกอบการมีความรู้ความ

เข้าใจการใช้แอพพลิเคช่ันออกหนังสือก ากับการซ้ือ

ขาย และมีส่วนร่วมดูแลสังคม รักษาส่ิงแวดล้อม

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้

ความเข้าใจการตรวจสินค้า  สัตว์น้ า และ

มาตรฐานสุขอนามัยตามกฎหมาย  ท่ี

ก าหนด

50,000 P P P P

5.  -  -  - 3,179,300

5.1 กิจกรรมเน้ือปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 

(ปศุสัตว์ OK)

เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเน้ือสัตว์และสถานท่ี

จ าหน่ายให้ได้มาตรฐานตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

และคุ้มครองผู้บริโภคเน้ือสัตว์ให้มีความปลอดภัย

ด้านอาหาร

ปศ. 1 กิจกรรม พัฒนากระบวนการผลิตเน้ือสัตว์และ

สถานท่ีจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานตามท่ี

กรมปศุสัตว์ก าหนด และคุ้มครองผู้บริโภค

เน้ือสัตว์ให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร

2,409,100 P P P P

แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานปลอดภัย
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5.2 การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินและตรวจติดตาม

ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมี

คุณภาพ (Q-Shop)

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในการตรวจประเมิน

ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพและ

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าท่ี

กวก. 1 กิจกรรม เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

อย่างถูกต้อง ลดการจ าหน่ายปัจจัยการ

ผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน

60,200 P

5.3 กิจกรรมส่งเสริมภาคการเกษตร สินค้าเกษตร 

และประชาชนได้รับสินค้าอุปโภค บริโภค ท่ีมี

คุณภาพและปลอดภัย

เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้รับสินค้าอุปโภค 

บริโภค ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
กสก. ทุกวันจันทร์ท า

การ

บุคลากรและประชาชนได้รับสินค้าอุปโภค

 บริโภค ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย

0 P P P P

5.4 โครงการการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

โคนม (GAP) ของฟาร์มเกษตรกร

เพ่ือด าเนินการสนับสนุน แนะน า ส่งเสริม และ

ผลักดันฟาร์มเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี

การดูแล อ.ส.ค. ท้ัง 5 ภาค ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จากหน่วยงานกรมปศุ

สัตว์

อ.ส.ค. เป้าหมาย

เกษตรกรท้ังหมด

620 ราย

ฟาร์มเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ีอยู่ในเขต

พ้ืนท่ีการดูแล อ.ส.ค. ท้ัง 5 ภาค ได้รับ

การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) 

จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส าเร็จตาม

เป้าหมาย

620,000 P P P P

5.5 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐาน

สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบ    

เรือประมง

เพ่ือให้บุคลากร และผู้ประกอบการมีความรู้ความ

เข้าใจมาตรฐานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมงตามกฎหมายท่ีก าหนด

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้

ความเข้าใจมาตรฐานสุขอนามัยตาม

กฎหมายท่ีก าหนด

50,000 P P P P

5.6 ปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน เพ่ือมีผักปลอดภัยจ าหน่ายแก่ผู้เข้าชมและเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
พกฉ.  4 คร้ัง ผู้เข้าชมและผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้บริโภคผัก

อย่างปลอดภัย

40,000 P P P P

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม  -  -  - 11,092,169

 - ร้อยละ 100  - 0

1.  -  -  - 3,074,205แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีด าเนินการตามแผนงาน
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1.1 กิจกรรมถวานสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการท่ีและพลังของแผ่นดิน 28 

กรกฎาคม

เพ่ือให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ตส. 100 คน บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

30,000 P

1.2 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ

ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา และวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้ส านึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรม

วงศานุวงศ์ และเคารพเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา

 พระมหากษัตริย์

กป. 12 กิจกรรม บุคลากรและประชาชนมีความส านึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ และเคารพ

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

1,550,000 P P P P

1.3 กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการท่ีดี

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

ท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ปศ. 1 กิจกรรม บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและ

จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

0 P P P

1.4 กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ส่งเสริม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์

เพ่ือให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กสก. 1 คร้ัง บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

0 P P P P

1.5 กิจกรรมเทิดพระเกียตริในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ส.ป.ก. 1 กิจกรรม แสดงความจงรักภักดี 0 P

1.6 กิจกรรมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลท่ี9 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ส.ป.ก. 1 กิจกรรม แสดงความจงรักภักดี 0 P

1.7 กิจกรรมถวายเคร่ืองสักการะในหลวงรัชกาล

ท่ี 10

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ส.ป.ก. 1 กิจกรรม แสดงความจงรักภักดี 0 P

1.8 กิจกรรมถวายสัตย์ 28 กรกฎาคม " 

ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน "

เพ่ือให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

สศก. 100 คน บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

0 P
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1.9 กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการ ใน

สังกัด

15 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัติย์

579,205 P P P P

1.10 กิจกรรมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในวัน

ส าคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และท านุบ ารุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พด.,ปศ.,

มกอช.

1 กิจกรรม บุคลากรในสังกัดมีความจงรักภักดี 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวง

ศานุวงศ์

10,000 P P P P

1.11 กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการท่ีดี

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

ท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการทีดี

ฝล.,มม. ไม่ต่ ากว่า 

50 คน

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการทีดี

0 P

1.12 กิจกรรม" รักพ่อ คิดถึพ่อ  สานต่องานพ่อสร้าง" เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร าลึกวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 2 ปี และถวาย

ความจงรักภักดีด้วยการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงข้าราชการ 

พ่อค้า และประชาชนท่ัวไปร่วมถวาย

ความจงรักภักดีด้วยการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

850,000 P

1.13 กิจกรรมถวายสัตย์ 28 กรกฎาคม "เพ่ือเป็น

ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน"

เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที ส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ มีความเคารพและเทิดทูลสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

อสป. 1 กิจกรรม บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูล    

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5,000 P

1.14 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพ่ือสร้างจิตส านึกในการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ

สวก. 1 กิจกรรม บุคลากรมีส านึกท่ีดีต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

0 P
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1.15 มหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน" เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไปร่วมร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีมีต่อปวงชนชาว

ไทย

พกฉ.  1 คร้ัง บุคลากรและประชาชนท่ัวไปร่วมร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

50,000 P

2.  -  -  - 7,717,964

2.1 กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ

เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญก าลังใจแก่เกษตรกร

สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการ ใน

สังกัด

1 กิจกรรม สืบสานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญก าลังใจ

แก่เกษตรกร

7,150,464 P P P P

2.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถี

วัฒนธรรมไทย 

เช่น วันข้ึนปีใหม่ และวันสงกรานต์

เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย สป.กษ. และ

ทุกส่วน

ราชการ ใน

สังกัด

14 กิจกรรม บุคลากรร่วมกันสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีของไทย

437,500 P P P P

2.3 กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นเพ่ือรับ

พระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืช

มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญก าลังใจแก่เกษตรกร

มม. 6 ราย เกษตรกรด้านหม่อนไหมได้รับ

พระราชทานรางวัล เป็นเกษตรกรดีเด่น 1

 ราย และเป็นเกษตรดีเด่นระดับเขต 5 

ราย

0 P P

2.4 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (เช่น 

วันออกพรรษา เข้าพรรษา)

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงวิถีชีวิตทางประเพณีและวัฒนธรรม

ระหว่างชุมชนกับสังคมไทย

ส.ป.ก. 1 กิจกรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน 0 P P P P

2.5 กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุก

ระดับในองค์กร           

2. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีความรักความ

สามัคคีและความรักต่อองค์กร

กยท. 6 คร้ัง  - 80,000 P P P

แผนงานสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย
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2.6 มหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้สืบสาน รักษา ต่อยอด 

ประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรม

พกฉ.  1 คร้ัง ประชาชนท่ัวไปได้สืบสาน รักษา 

ต่อยอด ประเพณีวัฒนธรรมไทย

50,000 P

3.  -  -  - 300,000

3.1 กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

สป.กษ. และ

ทุกส่วนราชการ

ในสังกัด

1 คร้ัง สืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

50,000 P

3.2 กิจกรรมกฐินพระราชทานกรมการข้าว เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

กข. 1 คร้ัง สืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

0 P

3.3 กิจกรรม/โครงการ เสริมสร้าง อนุรักษ์

ประเพณีและวิถีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

เพ่ือปลูกฝัง เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินท่ี

ดีของชุมชน

ชป. 1 กิจกรรม/

โครงการ

เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถ่ินท่ีดี 

ร่วมกับชุมชน

80,000 P P P P

3.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กรมประมง เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางพุทธศาสนา และเพ่ือความสามัคคีของ

บุคลากรกรมประมง

กป. 1 คร้ัง บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี

และการมีความสามัคคี

120,000 P

3.5 กิจกรรมกฐินพระราชทาน

กรมปศุสัตว์ 

เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

ปศ. 1 กิจกรรม บุคลากรร่วมกันสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีของไทย

0 P

3.6 กิจกรรมกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร

เพ่ือสืบสานประเพณีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชนและวัด

ฝล. ไม่ต่ ากว่า 

50 คน

บุคลากรร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

และวัด

50,000 P

แผนงานเสริมสร้างการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม
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