แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
ศปท. ..กรมส่งเสริมการเกษตร................................
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
การป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

งานด ้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมช
ิ อบ

1. โครงการอบรมเรื่อง "การ
ทุจริตใช่เรื่องไกลตัว" ???

P

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี เพื่อเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันมิให้
บุคลากรเจ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างการรักษาวินัยความ
กระทาที่ส่อไปในทางทุจริต
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

P

2.โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี ข้าราชการบรรจุใหม่รับการ
เสริมสร้างการรักษาวินัยความ
อบรมความรู้ในการดาเนิน
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน
จริยธรรม และความพอเพียง
3. กิจกรรม “เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต”

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
5 ครั้ง/ปี
เสริมสร้างการรักษาวินัยความ
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ครบ
จานวน 5 ครั้ง

P

-

-

P

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

P

ดาเนินการ
แล้ว

P

ดาเนินการ
2 ครั้ง

4. กิจกรรมหลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” เป็นการปลูก
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินยั
และป้องปรามการทุจริต

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี ข้าราชการบรรจุใหม่รับการ
เสริมสร้างการรักษาวินัยความ
อบรมความรู้ในการดาเนิน
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน
จริยธรรม และความพอเพียง

5. กิจกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ติ น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ
กระทรวงฯเพื่อรับการคัดเลือกจาก
สานักงาน ป.ป.ช.

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บคุ ลากรในหน่วยงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/เสวนา
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
5 ครั้ง/ปี มีการส่งบุคลากรเข้าร่วม
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา/
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
เสวนาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน
จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้ง
ภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานภายนอก ครบ 5
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
2 ครั้ง ครั
เพื่อ้ง ให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยน

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินยั และ
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
ต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน
8. กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการทางวินยั แพ่ง อาญา
และมติข้อสั่งการ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ 12 ครั้ง/ปี
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

P

P

P

P

มีบคุ ลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตรเข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นบุคคลได้รับ
การยกย่องชมเชยในการ
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

-

เรียนรู้ปอ้ งกันการกระทาผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง
อาญา และมติข้อสั่งการต่อ
กระทรวงฯ

ดาเนินการ
แล้ว

P

ดาเนินการ
แล้ว 6 ครั้ง

9. กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
3 ครั้ง/ปี มีการเปิดเผยข้อมูลการ
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
จัดซื้อจัดจ้าง
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

10. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้าน ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
การเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ

พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

-

-

-

P

2 ครั้ง/ปี บุคลากรได้รับความรู้ในด้าน
การเงินการคลัง บัญชี และ
พัสดุ เพิ่มขึ้น

P

ดาเนินการ
แล้ว

P

ดาเนินการ
แล้ว

11. กิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น” เพื่อส่งเสริมยกย่อง
บุคคลแลหน่วยงานด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

จัดกิจกรรม “คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”
เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคคล
จานวน 1 ครั้ง

P

P

ดาเนินการ
แล้ว

12. กิจกรรม “บุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น” เพื่อส่งเสริมยก
ย่องบุคคลและหน่วยงาน
ดาเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง/ปี
เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน

จัดกิจกรรม“บุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น” เพื่อ
คัดเลือกและส่งเสริมยกย่อง
บุคคลและหน่วยงานด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส

P

P

ดาเนินการ
แล้ว

13. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ เสริมสร้างการรักษาวินัย ความ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
พอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่

80 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานสูงมาก

-

-

-

1 ครั้ง/ปี การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

บุคลากรทุกระดับที่ดาเนินการตามแผน
14. กิจกรรมจัดประชุม
คณะทางานส่งเสริมและยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

15. การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน
16. กิจกรรมร่วมบูรณาการทางาน ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
และปราบปรามการทุจริตที่
กระทรวง
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

17. กิจกรรมการร่วมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

18. การประชุมคณะทางาน
ส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน
20. กิจกรรมการประสานความ
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายจนอกและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
ภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินการ
และปราบปรามการทุจริตที่
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

19. ปรับปรุงรายงานผลการ
ดาเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุจริต
21. ประกาศเจตจานงของอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2 ครั้ง

2 ครั้ง

P

มีแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร
มีการประสานการทางาน
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข แผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ
และยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
รายงานผลการดาเนินการ
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
มีความชัดเจนและเป็น
จุบนั ยิ่งขึ้น
มีปักจารประสานความร่
วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกและ
ภาคส่วนต่างๆ ในการ
ดาเนินการด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มีประกาศเจตจานงของ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เชิงรุกในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

22. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจานงของอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

23. แจ้งเวียนการประกาศนโยบาย ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
สกัดกั้นการกระทาที่สุ่มเสี่ยต่อการ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
รับสินบนหรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน และปราบปรามการทุจริตที่

1 ครั้ง

ดาเนินการตามแผน
24. แจ้งเวียนการประกาศ
เจตจานงของอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เชิงรุกในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

25. ประกาศเจตจานงของอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

26. ประกาศนโยบายสกัดกั้นการ
กระทาที่สุ่มเสี่ยต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
ดาเนินการตามแผน

1 ครั้ง

งานด ้านคุ ้มครองจริยธรรม

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจานงของอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิง
รุกในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ
มีหนังสือเวียนประกาศ
นโยบายการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปี
ใหม่และโอกาสต่างๆ
มีหนังสือแจ้งเวียนประกาศ
เจตจานงของอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เชิงรุกใน
การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
มีประกาศเจตจานงของ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เชิงรุกในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีการประกาศนโยบายการ
ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ใน
เทศกาลปีใหม่และโอกาส
ต่างๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

P

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

P

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม
“มีเทศน์ มีทอล์ค”

35,000.-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2. กิจกรรม “วิปสั สนากรรมฐาน ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
2019”
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน
3. กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน
4. กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

5 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม
“วิปสั สนากรรมฐาน 2019”

44,700.-

P

ดาเนินการ
แล้ว

ทุกวันศุกร์
ทาการ

มีการจัดกิจกรรม “สะสม
เสบียงบุญ” ในปี 2562 ทุก
วันศุกร์ทาการ

-

-

-

P

ดาเนินการ
บางส่วนแล้ว

3 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรม “ไหว้พระ
9 วัด” ครบ 3 ครั้ง

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

1. กิจกรรม "มีเทศน์ มีทอลค์"

5. กิจกรรมการยกย่อง
ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ประจาดีเด่น

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีบคุ ลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับการยกย่องชมเชยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

6. โครงการคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่นประจาปี

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

7. โครงการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น ประจาปี

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีบคุ คลและหน่วยงานดีเด่น
ได้รับ
ยกย่องเชิดชู และเผยแพร่
เกียรติคุณบุคคลและ
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ให้เกิดการ
บและประพฤติ
มียอมรั
ข้าราชการพลเรื
อนดีปเฏิด่บนตั ิ
ได้รับ
ยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่
เกียรติคุณ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

8. กิจกรรมเผยแพร่หลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
บรมนาถบพิตร

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

มีบคุ ลากรและประชาชนได้
น้อมนาหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้กับ
การปฏิบตั ิงานและการ
ดาเนินชีวติ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

9. โครงการสนับสนุนและขยาย ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พระราชดาริ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 กิจกรรม เกษตรกรน้อมนาหลัก

10. การบริจาคโลหิต

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

3 ครั้ง/ปี

11. โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

1 ครั้ง

ข้าราชการบรรจุใหม่รับการ
อบรมความรู้ในการดาเนิน
ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความพอเพียง

12. กิจกรรม "เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต"

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

5 ครั้ง

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

-

-

-

P

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

13. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

5 ครั้ง

บุคลากรและประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

-

-

-

P

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพและ
ดาเนินชีวติ
มีการจัดกิจกรรม “บริจาค
โลหิต” กับสภากาชาดในปี
2561

P

P

P

ดาเนินการ
แล้ว

1 กิจกรรม มีบคุ ลากรของกรมฯ ได้รับ

14. กิจกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของกระทรวง เสนอสานักงาน
ป.ป.ช.

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

15. กิจกรรม "เผยแพร่ระชา
สัมพันธ์บคุ ลากรที่ได้รับรางวัล
การคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต" จาก
สานักงาน ป.ป.ช.
16. กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

80 คะแนน ได้ระดับคะแนน ITA 80

17. การประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรม

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

18. กิจกรรมบูรณาการทางาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
19. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน

อย่างน้อย การดาเนินงานตามแผน
1 ครั้ง ส่งเสริมคุณธรรมของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ประจาปี
2562
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2 กิจกรรม มีการบูรณาการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
2 กิจกรรม ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับการมีองค์
ความรู้ด้านวินัยและป้องกัน
การทุจริต

-

-

-

P

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

-

P

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

ยกย่อง
ชมเชยในความประพฤติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1 ครั้ง

มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บุคลากรของกรมฯ ได้รับยก
ย่องชมเชยในการประพฤติ
ตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์

P

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

คะแนน

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
1 ครั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใน
ภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนิน
ชญาเศรษฐกิ
พอเพียง
21. กิจกรรมส่งเสริมภาค
ร้ตามปรั
อยละของจ
านวนกิจกรรม/โครงการ
ทุกวัน
การเกษตร สินค้าเกษตรและ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
จันทร์ทาการ
ประชาชนได้รับสินค้าอุปโภค
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
บริโภค ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดาเนินการตามแผนงาน

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

บุคลากรและประชาชนได้รับ
สินค้าอุปโภค บริโภค ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย

-

-

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

22. กิจกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภักดี” ส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
23. กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

1 ครั้ง

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1 ครั้ง

สืบสานพระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
และเป็นขวัญกาลังใจแก่
เกษตรกร

-

-

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1 ครั้ง

บุคลากรร่วมกันสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของไทย

-

P

-

P

ดาเนินการ
แล้ว

20. กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ความภักดี" ส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ปลูกจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่วนรวมที่
ดาเนินการตามแผนงาน
ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใน
ภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
24. กิจกรรมงานพระราชพิธพี ชื ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใน
ภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
25. กิจกรรมสืบสานประเพณี ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
และดารงไว้ซึ่งวิถีวฒ
ั นธรรมไทย ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใน
เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวัน
ภาค
สงกรานต์
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

26. กิจกรรมกฐินพระราชทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใน
ภาค
เกษตรที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง

สืบสานประเพณีอันดีงาม
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและวัด

-

P

-

P

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

งานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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