ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

รายงานงบประมาณ ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการปลูกจิตสานึกทีด่ ีมีคณ
ุ ธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสาเพื่อส่วนรวมทีด่ าเนินการตามแผนงาน
1. แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกเพื่อองค์กรและสังคม
1.1

กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอลค์”

2.

แผนงานส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตและการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด”
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและแระชาชน
ทั่วไป ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
พระพุทธศาสนา
กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและแระชาชน
ทั่วไป ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
พระพุทธศาสนา

2.1
2.2

เพื่อปลุก ปลูก จิตสานึกการมีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป

กสก.

1 ครั้ง

บุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตให้
บุคลากรและประชาชนทั่วไป

35,000

กสก.

3 ครั้ง

-

กสก.

20 ครั้ง

บุคลากรและประชาชนทั่วไป ใฝ่
คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
พระพุทธศาสนา
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ใฝ่
คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
พระพุทธศาสนา

-

-





-

-

ดาเนิน
การแล้ว







ดาเนิน
การแล้ว







ดาเนิน
การแล้ว

-2ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.

แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น

3.1

โครงการคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น ประจาปี

3.2

โครงการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น ประจาปี

6.

แผนงานจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี

6.1

กิจกรรม “การบริจาคโลหิต”

เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง
เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความ
ภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงาน
เพื่อยกย่องชมเชยข้าราชการพลเรือนใน
หน่วยงาน และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกของ
การให้เพื่อสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
กสก.

1 ครั้ง

กสก.

1 ครั้ง

กสก.

3 ครั้ง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

1,300,000
มีบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
ได้รับยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่
เกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่
มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ให้
เกิดการยอมรับและประพฤติ
ปฏิบัติตาม
มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้รับ
ยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่
เกียรติคุณ

-



-

-

ดาเนิน
การแล้ว

-



-

-

ดาเนิน
การแล้ว

บุคลากรมีจิตสานึกของการให้
เพื่อสังคม

-







ดาเนิน
การแล้ว

-3ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินยั และความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวินัยความซื่อสัตย์สุจริต
และการต่อต้านการทุจริตทีด่ าเนินการตามแผนงาน
1. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทาผิดวินยั และต่อต้านการทุจริต
1
ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้
โครงการ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ เพื่อปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี
5 ครั้ง บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และร่วมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

-









ดาเนิน
การแล้ว

-









ดาเนิน
การแล้ว

กสก.

1
บุคลากรปฏิบัติตามประมวล
กิจกรรม จริยธรรม

-









ดาเนิน
การแล้ว

กสก.

1 ครั้ง

-









ดาเนิน
การแล้ว

1.1

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ เพื่อปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี

สพท.

1.2

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรรักษาคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และ และร่วมป้องกันและปราบปรามการ
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ทุจริต
แผนงานส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ

กสก.

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกรม
บุคลากรที่ได้รับรางวัลการ
ส่งเสริมการเกษตรที่มีความประพฤติชอบ
คัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ชอบด้วยความซื่อสัตย์ จาก
สานักงาน ป.ป.ช.

2.
2.1
3.
3.1

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บุคลากรของกรมฯ ที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชยในการประพฤติ
ชอบด้วยความซื่อสัตย์

-4-

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
แผนงานจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในหน่วยงาน
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
80
กสก.
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
คะแนน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ดาเนินงานของหน่วยงาน
กิจกรรมการจัดตั้งหน่วย
เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
15
กสก.
รับผิดชอบการป้องกันการทุจริต ดาเนินการป้องกันการทุจริต และการ
กิจกรรม
และการส่งเสริมคุณธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและขับเคลื่อนการ
ขับเคลื่อนการทางาน
ทางานในเรื่องดังกล่าว
กิจกรรมบูรณาการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพื่อให้มีการบูรณาการการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

กสก.

เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยและป้องกันการทุจริต

กสก.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ได้รับคะแนน ITA 80 คะแนน

มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุณธรรมและขับเคลื่อน
การทางานในเรื่องดังกล่าว
1
มีการบูรณาการการทางานด้าน
กิจกรรม ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
1
ผู้ปฏิบัติงานได้รับองค์ความรู้ด้าน
กิจกรรม วินัยและป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

-









ดาเนิน
การแล้ว

-









ดาเนิน
การแล้ว

-









ดาเนิน
การแล้ว

-









ดาเนิน
การแล้ว

-5ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียง
ในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินการตามแผนงาน
1.

แผนงานพัฒนาส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ในการดาเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ

1.1

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

5.

แผนงงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานปลอดภัย

เพื่อให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5.1

กิจกรรมส่งเสริมภาคเกษตรกร
เพื่อบุคลากรและประชาชนได้รับสินค้า
สินค้าเกษตร และประชาชน
อุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ได้รับสินค้าอุปโภค บริโภคที่มี
คุณภาพและปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม

1 ครั้ง

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-









ดาเนิน
การแล้ว

กสก.

30 ครั้ง

บุคลากรและประชาชนได้รับ
สินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย

-









ดาเนิน
การแล้ว

กสก.

1 ครั้ง

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-









ดาเนิน
การแล้ว

กสก.

ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ และวิถวี ัฒนธรรมไทยทีด่ าเนินการตามแผนงาน
1. แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1.1

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

เพื่อให้บุคลากรมีความเคารพเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

-6ยุทธศาสตร์/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.

แผนงานสืบสานประเพณีและดารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม

2.1

กิจกรรมงานพระราชพิธีมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

2.2

กิจกรรมสืบสานประเพณีและ
ดารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น
วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์
แผนงานเสริมสร้างการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
และวัด
กิจกรรมกฐินพระราชทาน
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
และวัด

3.
3.1

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชพิธีมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวัญ
กาลังใจแก่เกษตรกร
เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของไทย

กสก.
กสก.

กสก.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ที่ใช้

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

1
สืบสานพระราชพิธีมงคลจรด
กิจกรรม พระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็น
ขวัญกาลังใจแก่เกษตรกร
1
บุคลากรร่วมกันสืบสานประเพณี
กิจกรรม และวัฒนธรรมอันดีของไทย

-









ดาเนิน
การแล้ว

-









ดาเนิน
การแล้ว

1
สืบสานประเพณีอันดีงาม และ
กิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและวัด

-









ดาเนิน
การแล้ว

หมายเหตุ : กคธ. หมายถึง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่

ผู้จัดทา
(นางสาวนิลุบล สุขประเสริฐ)
นิติกรชานาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ
(นายดนัย ชื่นอารมย์)
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

(

)

