
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

 -  -  -
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน  -  -  -
กลยุทธ์ท่ี 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา  -  -  -

 - ร้อยละ 100  -
1.  -  -  -

โครงการจิตอาสา " กิจกรรมเสริมสร้างการบูรณา
การงานของกองแผนงาน "

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานมีจิตอาสา ท างานเพ่อ
ส่วนรวม และท างานร่วมกันเป็นทีม

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 1 ตร้ัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาในการท างานเพ่ือส่วน
ร่วมและท างานเป็นทีม   - 

P

2.    -  -

โครงการอบรมความรู้ หลักสูตร "จริยธรรม
ส าหรับการปฏิบัติงาน"  ให้บุคลากร
กองแผนงาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสามารถน าหลักทาง
พระพุทธศาสนามาประบุกต์ใช้กับการท างานได้

คณะกรรมการ KM 
และ COP กอง

แผนงาน

1 กิจกรรม เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสามารถน าหลักทาง
พระพุทธศาสนามาประบุกต์ใช้กับการท างานได้ มี
ความสุขในการท างาน

1,450 P

3.  -
เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก/ยกย้อง ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการดีเด่น

เพ่ือยกย่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่นเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
คณะกรรมการ     

กองแผนงาน ฯ

1 กิจกรรม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการ

  - 

P P

เข้าร่วมกิจกรรมตัดเลือกบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประติปฏิบัติคนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต

เพ่ือยกย่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าดีเด่นเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
คณะกรรมการ     

กองแผนงาน ฯ

1 กิจกรรม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการ

  - 

P P

เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรกรมปศุ
สัตว์ ผู้มีคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต และ
หน่วยงานท่ีผ่านการประเมินระดับคุณธรรม ความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

เพ่ือยกย่อง และเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรกรม
ปศุสัตว์ ผู้มีคุณธรรม และความซ้ือสัต์ สุจริต และ
หน่วยงานท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
คณะกรรมการ     

กองแผนงาน ฯ

2 กิจกรรม บุคลากรของหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และหน่วยงานท่ีผ่านการประเมิน
ระดับคุณธรรมความโปร่งงใสในการด าเนินงาน 
ได้รับการยกย่องจากกรมปศุสัตว์

  - P

4.  -  -
ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบเพ่ือมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

เพ่ือสร้างบรรทัดฐานในการด าเนินงาน เสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านินม วัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เจ้าหน้าท่ี

ทุกกลุ่มงาน 1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงของผุ้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ   - P

5.  -  -
กองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา
ให้กับุคลากรในหน่วยงาน

เพ่ือส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศษ
สตร์พระราชาให้กับบุคลากรกรมปศุสัตว์

ทุกกลุ่มงาน 1 กิจกรรม ป็นการร่วมบริจาคปัจจัย และส่ิงของจากจิต
ศรัทธาของเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ (รับบริจาค 4- 9
 มี.ค. 64) และมอบส่ิงของวันท่ี 9 มี.ค. 64   - P

6.  -  -

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ ปี 2564

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการปลูกจิตส านึกท่ีดีมีคุณธรรม 
แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเพ่ือองค์กรและสังคม

แผนงานส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น

แผนงานส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร

แผนงานส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานจิตอาสาเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

 -  -  -

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ ปี 2564
กองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การ   
บริจาคปัจจัยและส่ิงของจ าเป็นเพ่ือมอบให้แก่
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ปีพ.ศ. 2564

1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์มีจิตอาสา
ร่วมกัน ในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม   
2. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยและส่ิงของจ าเป็นท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของมูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้

ฝ่ายบริหารท้ัวไป ฯ 1 กิจกรรม มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัย
และส่ิงของท่ีจ าเป็นจากการท่ีกรมปศุสัตว์ได้
บริจาคสนับสนุนให้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด   - P

ป็นการร่วมบริจาคปัจจัย
 และส่ิงของจากจิต
ศรัทธาของเจ้าหน้าท่ี
กรมปศุสัตว์ (รับบริจาค 
4- 9 มี.ค. 64) และมอบ
ส่ิงของวันท่ี 9 มี.ค. 64

กลยุทธ์ท่ี 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซ่ือสัตย์สุจริต  -  -
 -  -

1.  -  -
 1 ) เผยแพร่จุลสารกรณีตัวอย่างการกระท า
ความผิดวินัยและการกระท าทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
-2)  เผยแพร่ Infographic  ตัวอย่างการกระท า
ผิดวินัยและการกระท าทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ความรู้ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

เพ่ือส่งเสริมการรักษาวินัยและป้องปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารฯ 2 กิจกรรม สร้างการรับรู้ ในการสร้างขิตส านึกและทัศนคติ
ให้กับบุตลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในด้านการป้องกันการ
กระท าทุจริตและประพฤตมิชอบ และด้านการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม 
พ.ศ. 2562

  - 

P P

2.  -  -

การเผยแพร่จุลสารความรู้ และ Infographic 
มาตรฐานจริยธรรม  7 ประการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์จุลสารความรู้ และ Infographic
 มาตรฐานจริยธรรม  7 ประการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ฝ่ายบริหารฯ 1 กิจกรรม เจ้าหน้าท่ีน าความรู้ท่ีได้จากการรับรู้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   - 

P P

3.  -  -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวินัยความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
ท่ีด าเนินการตามแผนงาน

แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ

แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)
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(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

 -  -  -

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ ปี 2564
กองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานใสสะอาด
 ของกรมปศุสัตว์

1.เพ่ือยกย่องหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบัติงานตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และมีส่วนในการ
ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา 
ความมีวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าใน
หน่วยงาน
2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจและ
รักองค์กร
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการท างานหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
5. เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังมีการบูรณาการเคร่ืองมือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส

ทุกกลุ่มงาน 1 กิจกรรม 1.หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และมีส่วนในการ
ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา 
ความมีวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า
ในหน่วยงาน
2. หน่วยงานเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์
3. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจและรัก
องค์กร
4. หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
5. หน่วยงานพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถ
เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวมท้ังมีการบูรณาการเคร่ืองมือส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส

  - P

4.  -  -
มีการปรับปรุงค าส่ังคณะกรรมการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน ให้
เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ

๑. เพ่ือให้การประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกองแผนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุ
สัตว์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
๒.เพ่ือให้จัดท าแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมท้ังการประเมิน
องค์กรคุณธรรม
๓.เพ่ืติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและประมวล
สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกอง
แผนงาน
๔.เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
ภาพรวมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

คณะกรรมการ
ประเมินระดับ

คุณธรรมและความ
โปร่งใสของกอง

แผนงาน

1 คร้ัง เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินงานเป็นองค์กรโปร่งใส
และมีจริยธรรมตามนโยบายของกรปศุสัตว์ 
สามารถตรวขสออบได้

  - P P

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม  -  -
กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  -  -

 -  -

แผนงานจัดต้ังและขับเคล่ือนหน่วยรับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงาน

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงในภาคเกษตรท่ีเก่ียวข้อง
 และการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการตามแผนงาน



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

 -  -  -

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ ปี 2564
1.  -  -

ประชาสัมพันธ์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บน Website กองแผนงาน

1.เพ่ือสร้างทักษะความรู้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือ
ประกอบธุรกิจ

คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์กอง

แผนงาน

1 กิจกรรม บุคลากร และประชาชน มีความรู้ สามารถน าไป
พัฒทนาต่อยอดและมุ่งม่ันจนสร้างรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพได้

  - /

2.  -  -
กองแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564

1.เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม "คน"
     ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดม่ัน
ในความซ่ือสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการ
ทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังการเพ่ิม

ทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสังกัด

กองแผนงาน 51 
คน

 ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยม
การต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ท่ัวประเทศ 
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการท่ีใสสะอาด
และสร้างความเช่ือม่ัน แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกรมปศุสัตว์

  - /

3.  -  -
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 
2563

1. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของ
ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การเป็นผู้ให้บริการและอุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม        
2.เพ่ือให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าท่ี 
สามัคคี ซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะ
เปล่ียนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนทีมีต่อ 
ข้าราชการให้เป็นไปในทางทีดีข้ึน 
3.เพ่ือยกย่องส่งเสริมข้าราชการ พนักงานราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีความประพฤติ และผลการปฏิปัติ
งานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณ อันจะช่วยสร้าง
ขวัญ และก าลังใจให้ข้าราชการกระท าความดีตลอดไป

คณะกรรมการกอง
แผนงาน

1 กิจกรรม คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือมุ่งส่งเสริม และยกย่อง 
ข้าราชการ พนักงานราชการท่ีประพฤติ 
ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้
ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน ท้ังใน
ด้านการด ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับ
กับบุคคลผู้เก่ียวข้องท้ังในหน้าท่ีราชการและ
สังคมกับการปฏิบัติงานท่ีเพียบพร้อมด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นท่ี
ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ย่ิงกับ
ภารกิจราชการท่ีรับมอบหมาย รวมถึงผลการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนท่ีเป็น
ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ

  - /

4.  -  -

มีการปรับปรุงคู่มการปฏิบัติงาน (Work Manual)
  ตามภารกิจของกองแผนงาน เช่น คู่มือด้าน
งบประมาณ คู่มือการปฎิบัติงาน e-0peration) 
เป็ยต้น

เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจในเน้ืองาน มาก
ย่ิงข้ึน

ทุกกลุ่มงาน 1 กิจกรรม เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีความรู้ความเข้าใจในเน้ืองาน มากย่ิงข้ึน

P

5.  -  -

โครงการอลรม หลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการ II

เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ข้ัน
พ้ืนฐาน มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการ KM 
และ COP กอง

แผนงาน

1 กิจกรรม บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ข้ันพ้ืนฐาน 
มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน

890 P

แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงานตามภารกิจของหน่วยงาน”

“แผนงานส่งเสริม พัฒนา บุคลากรภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน”

แผนงานส่งเสริมให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ

แผนงานส่งเสริมคุณธรรม ความสุจริต จิตอาสาให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานส่งเสริมการยกย่องคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

 -  -  -

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ ปี 2564
กองแผนงานเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์
พระราชทาน

เพ่ือบรูณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคม ในการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ให้มีความโปร่งใส

กลุ่มประสานงาน
วิชาการและ

โครงการพิเศษ

1 กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการด าเนินงาน
ด้านปศุสัตว์ให้มีความโปร่งใส   - P P P P

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม  -  -

 -  -

1.  -  -

การอัพข้อมูล pop up บนหน้าเว็บไซต์ กอง
แผนงาน และ Webpage กองแผนงาน กรมปศุ
สัตว์  เน่ืองในโอกาสส าคัญต่างๆ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

1. เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้
ประชาชนท่ัวไปและผู้เข้ามาใช้บริการได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างแท้จริง

คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์กอง

แผนงาน

1 กิจกรรม เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  และเผยแพร่ พระราช
กรณียกิจ    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี   และ
พระบรมวงศานุวงศ์   ให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ 
และผู้เข้ามาใช้บริการได้ทราบ

  - P P P

2.  -  -

กองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมใ เช่น วันข้ึนปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ เป็นต้น

เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย ทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสังกัด. 
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ  90

 ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมการอนุรักษ์
ประเพณีไทย และน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  - P P P P

3.  -  -

กองแผนงานร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563

เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วน
ร่ีวมในกิจกรรมของชุมชนและวัด

ทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสังกัด . 
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ  90

สืบสานประเพณีอันดีงาม และการมีส่วนร่ีวมใน
กิจกรรมของชุมชนและวัด

  - P

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวิถี
วัฒนธรรมไทยท่ีด าเนินการตามแผนงาน

แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แผนงานสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย

แผนงานเสริมสร้างการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม


