
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2560 

  

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน         
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา         
     1) กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” 
เพ่ือปลุก ปลูก จิตส ำนึกคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่บุคลำกรและ
ประชำชน 

เพ่ือปลุก ปลูก จิตส ำนึก 
ให้บุคลำกรและประชำชน
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกเพ่ือองค์กรและ
สังคม 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จิตส ำนึกเพ่ือ
องค์กรและสังคม 

35,000      

     2) กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” 
เพ่ือส่งเสริมกำรน ำหลักธรรมทำง
ศำสนำมำเป็นแนวทำงด ำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงำน 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร
และประชำชนน ำ
หลักธรรมทำงศำสนำมำ
เป็นแนวทำงด ำเนินชีวิต
และปฏิบัติงำน 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

30 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชนน ำ
หลักธรรมทำง
ศำสนำมำเป็น
แนวทำงด ำเนิน
ชีวิตและ
ปฏิบัติงำน 

-      

     3) กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” 
เพ่ือเสริมสร้ำงจิตใจใฝ่คุณธรรม 
จริยธรรม สืบสำนศำสนำ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร
และประชำชนใฝ่คุณธรรม 
จริยธรรม สืบสำนศำสนำ 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

3 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชนใฝ่
คุณธรรม จริยธรรม 
สืบสำนศำสนำ 

-      

 
 
 



-2- 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.

60) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา (ต่อ)         
     4) กิจกรรม “ท ำดีเพ่ือพ่อ  
ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้คุณธรรม” 
เพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้บุคลำกรและ
ประชำชน น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้ำที่ 
 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชน  
น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
มำเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้ำที่ 

-      

     5) กิจกรรม “ข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น” เพ่ือส่งเสริมยกย่องคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

เพ่ือให้ได้ข้ำรำชกำร
ต้นแบบประพฤติปฏิบัติดี 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่ม
ทะเบียน
ประวัติฯ 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

มีกำรยกย่อง 
ข้ำรำชกำร
ประพฤติปฏิบัติดี 
และมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

170,000      

     6) กิจกรรม “บุคคลและ
หน่วยงำนดีเด่น” เพ่ือส่งเสริมยกย่อง
บุคคลและหน่วยงำนด ำเนินงำนด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส 
 

เพ่ือให้ได้บุคคลและ
หน่วยงำนต้นแบบ
ด ำเนินงำนด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และควำม
โปร่งใส 
 

กลุ่ม
ทะเบียน
ประวัติฯ 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

มีกำรยกย่อง 
บุคคลและ
หน่วยงำน
ต้นแบบ
ด ำเนินงำนด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส 

1,400,000      

 
 
 



-3- 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซื่อสัตย์         
     1) โครงกำรอบรมเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และป้องปรำม
กำรทุจริต 

เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

กลุม่งำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วย
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ร่วมต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 

30,000      

     2) กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนง
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
ด ำเนินงำนด้วยคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
และซื่อสัตย์สุจริต” 

เพ่ือให้บุคลำกรด ำเนินงำน
ด้วยคุณธรรม ควำม
โปร่งใส และซื่อสัตย์
สุจริต” 
 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกร
ด ำเนินงำนด้วย
คุณธรรม ควำม
โปร่งใส และ
ซื่อสัตย์สุจริต” 

-      

     3) กิจกรรม “เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต” 

เพ่ือให้บุคลำกรรักษำ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ร่วมป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

5 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ร่วมป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

-      

 
 
 
 



-4- 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซื่อสัตย์ (ต่อ)         
     4) กิจกรรมหลักสูตร “กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” เป็นกำรปลูกคุณธรรม 
จริยธรรม กำรรักษำวินัย และป้อง
ปรำมกำรทุจริต 

เพ่ือให้บุคลำกรเข้ำใหม่มี
คุณธรรม จริยธรรม ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

ส ำนักพัฒนำ
และ

ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรเข้ำใหม่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 

-      

     5) กำรขับเคลื่อนหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงำน 

เพ่ือให้หน่วยงำน
รับผิดชอบกำรส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ขับเคลื่อนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

หน่วยงำน
รับผิดชอบกำร
ส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-      

     6) โครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

เพ่ือให้หน่วยงำนปรับปรุง
ระบบ วิธีกำรท ำงำน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพควำม
แร่งใส และลดควำมเสี่ยง
ของกำรทุจริต 
 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

ผลคะแนน ITA 
สูงขึ้น 

-      

 
 
 
 
 



-5- 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม         
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง         
     1) กิจกรรมกำรส่งเสริมให้ภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนน้อมน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือ
ท ำธุรกิจ 

เพ่ือให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำนน้อมน ำ 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมหรือท ำ
ธุรกิจ 

กพวส. 3 ครั้ง 
ต่อปี 

ภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนน้อมน ำ 
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือท ำ
ธุรกิจ 

-      

     2) กิจกรรมส่งเสริมภำคกำรตลำด
สินค้ำเกษตรและประชำชนได้รับ
สินค้ำอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภำพและ
ปลอดภัย 

เพ่ือให้บุคลำกรและ
ประชำชนได้รับสินค้ำ
อุปโภค บริโภค ที่มี
คุณภำพและปลอดภัย 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

30 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชนได้รับ
สินค้ำอุปโภค 
บริโภค ที่มี
คุณภำพและ
ปลอดภัย 

-      

     3) กิจกรรม “บริจำคโลหิตกับ
สภำกำชำด” 

เพ่ือให้บุคลำกรและ
ประชำชนมีจิตอำสำเพ่ือ
สังคมท่ีดี 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

3 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรและ
ประชำชนมีจิต
อำสำเพื่อสังคม 
ที่ด ี

-      
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)         
     4) กิจกรรม “BIG CLEANING 
DAY) เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมและ
สภำพแวดล้อมที่ดี  

เพ่ือให้บุคลำกรมีจิตอำสำ
เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำร

กรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรมีจิตอำสำ
เพ่ือเสริมสร้ำง
สังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

-      

     5) กิจกรรม “ปั่นจักรยำนสัญจร” 
ส่งเสริมจิตใจดี สุขภำพแข็งแรง  

เพ่ือให้บุคลำกรสุขภำพ 
จิตดี สุขภำพกำยแข็งแรง 
 

กลุ่ม
สวัสดิกำรฯ 

9 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกร
สุขภำพจิตดี 
สุขภำพกำย
แข็งแรง 
 

-      
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 
หมาย 
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 
(โครงการ) 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 1 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมภาคเกษตรด้วยคุณธรรม         
     1) กิจกรรม “รวมพลังแห่งควำม
ภักด”ี ส่งเสริมเทิดทูนสถำบันชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำม
เคำรพเทิดทูนสถำบันชำติ 
ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำร

กรม 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรเข้ำร่วม 
กิจกรรมเทิดทูน
สถำบันชำติ 
ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 

-      

     2) กิจกรรมสืบสำนประเพณีและ
ด ำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 

เพ่ือให้บุคลำกรมีจิตส ำนึก
ร่วมรักษำประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำร

กรม 

3 ครั้ง 
ต่อปี 

บุคลำกรร่วม
กิจกรรมรักษำ
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

-      

     3) เสริมสร้ำงกำรจัดกิจกรรม 
ประเพณีและวิถีวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและสังคม 

เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
สร้ำงสังคมคุณธรรมที่
ยั่งยืน 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำร

กรม 

2 ครั้ง 
ต่อปี 

หน่วยงำนเข้ำไปมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมกับ
ชุมชนและสังคม 

-      

 


