แผนปฏิบตั กิ ำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
ยุทธศำสตร์/โครงกำร

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย
ผลลัพธ์
เชิงปริมำณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ

งบประมำณ
ทีใ่ ช้

ปีงบประมำณ 2561
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

รวมงบประมำณ ปี 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงคุณธรรมภำยในหน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้ำงค่ำนิยมคุณธรรม ควำมพอเพียง และจิตอำสำ
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงกำรปลูกจิตสำนึกทีด่ มี คี ุณธรรม
ควำมพอเพียง และจิตอำสำเพือ่ ส่วนรวมทีด่ ำเนินกำรตำมแผนงำน
1. แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกเพือ่ องค์กรและสังคม
เพือ่ เพิม่ ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร โดยการ
1.11 โครงการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน อันเป็นการสร้างจิตสานึก
ในองค์กร

เพือ่ สร้างความรู้และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้นาองค์กร
1.12 กิจกรรมสร้างทักษะผู้นา
และการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกเพือ่ องค์กรและสังคม
เพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือ
อยู่ในโครงการผู้นาการ
มาตรฐาน (Standard
Smart Leader) ด้านการ
มาตรฐานสอดคล้องกับสากล

ร้อยละ 100

มกอช.

50 คน

บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนความรู้
ในองค์กร

15,000

มกอช.

40 คน

บุคลากรได้รบั
ความรู้และพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้เป็น
ผู้นาองค์กร

20,000

√

√

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์/โครงกำร
2.

เป้ำหมำย
ผลลัพธ์
เชิงปริมำณ

เพือ่ ให้บคุ ลากรในหน่วยงานได้รว่ มกันทาบุญ ปฏิบตั ิธรรม
และนาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานและดาเนินชีวติ

ปีงบประมำณ 2561
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

มกอช.

50 คน

บุคลากรได้นา
หลักธรรมทาง
ศาสนามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานและ
ดาเนินชีวติ

มกอช.

50 คน

บุคลากรได้รบั การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

-

√

350,000

√

แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น

4. แผนงานส่งเสริมการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4.1 โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร

5.

แผนงานส่งเสริมการดาเนินชีวติ และการปฏิบตั ิงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

6.

แผนงานจิตอาสาเพือ่ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้ำงกำรรักษำวินัยและควำมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตทีด่ ำเนินกำรตำมแผนงำน
1.

ผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ

งบประมำณ
ทีใ่ ช้

แผนงานส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวติ และการ
ปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมตักบาตรทุกวัน
อังคาร

3.

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 100

√

√

√

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์/โครงกำร

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

1.11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ ความรู้เฉพาะด้านเพือ่ การป้องกัน
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ การทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายลาดับรอง และ
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต
2.

แผนงานส่งเสริมการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ

3.

แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

4.

แผนงานจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยรับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมใน
หน่วยงาน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
มกอช.

เป้ำหมำย
ผลลัพธ์
เชิงปริมำณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ

70 คน

บุคลากรได้รบั การ
พัฒนาความรู้
เฉพาะด้านเพือ่ การ
ป้องกันการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภำคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมและควำมพอเพียงในภำค
เกษตรทีเ่ กี่ยวข้อง และกำรบริกำรทีม่ คี ุณภำพเพือ่ ประโยชน์สำธำรณะทีด่ ำเนินกำรตำม
แผนงำน

ร้อยละ 100

งบประมำณ
ทีใ่ ช้
300,000

ปีงบประมำณ 2561
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

√

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์/โครงกำร

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

1.

แผนงานส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมหรือประกอบธุรกิจ

2.

แผนงานส่งเสริมคุณธรรม ความสุจริต จิตอาสาให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.

แผนงานส่งเสริมการยกย่องคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

4.

แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม
ภายใต้หลักคุณธรรม

5.

แผนงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ปลอดภัย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย
ผลลัพธ์
เชิงปริมำณ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมควำมเป็นเอกภำพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงกำร ส่งเสริมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ และวิถีวัฒนธรรมไทยทีด่ ำเนินกำรตำมแผนงำน
1.

แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ

งบประมำณ
ทีใ่ ช้

ปีงบประมำณ 2561
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์/โครงกำร

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

2.

แผนงานสืบสานประเพณีและดารงไว้ซึ่งวิถีวฒ
ั นธรรมไทย

3.

แผนงานเสริมสร้างการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถีวฒ
ั นธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย
ผลลัพธ์
เชิงปริมำณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ

งบประมำณ
ทีใ่ ช้

ปีงบประมำณ 2561
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

หมำยเหตุ

