
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจาย

สรางจิตสํานึก

และปลูกฝง

ความซื่อสัตย

สุจริต

สรางกลไกการ

ปองกันการทุจริต

สราง

ประสิทธิภาพ

การปองกันการ

ทุจริต

งานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

1.กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม

 จริยธรรม วินัยและการรักษาวินัยเพื่อ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชนทับซอน

เพื่อสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ปองกันการ

ทุจริตและผลประโยชน

ทับซอนแกบุคลากร

ในสังกัด

1 กิจกรรม บุคลากรมีสวนรวม

ในกิจกรรมเกี่ยวกับ

การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม วินัย

และการรักษาวินัย 

เพื่อปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

และผลประโยชน

ทับซอน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

2.โครงการพันธมิตรกองคลัง 

สวนภูมิภาค

เพื่อเพิ่มความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ

ดานการเงินการคลัง

1 โครงการ ผูบริหารและเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในการเบิกจาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

งบประมาณ (ถามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

การปองกันและปราบปรามทุจริต

แบบรายงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ศปท. กรมปศุสัตว

หมายเหตุงาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์



3.กิจกรรมคัดเลือก/ยกยอง ขาราชการ

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการดีเดน

เพื่อยกยองขาราชการ

พนักงานราชการ และ

ลูกจางประจําดีเดน

เปนการสรางขวัญ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

1 กิจกรรม เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

ในการปฏิบัติหนาที่

ราชการ

6,400  อยูระหวาง

ดําเนินการ

4.กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร

กรมปศุสัตวเพื่อยกยอง

เปนผูประพฤติปฏิบัติตน

ชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

เพื่อยกยองชมเชย

บุคลากรที่มีความ

ประพฤติชอบดวย

ความซื่อสัตยสุจริต

1 กิจกรรม เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

ในการปฏิบัติหนาที่

ราชการ

1,600  อยูระหวาง

ดําเนินการ

5.กิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคลากร

กรมปศุสัตวผูมีคุณธรรม 

และความซื่อสัตวสุจริต และหนวยงาน

ที่ผานการประเมินระดับคุณธรรมความ

โปรงใสในการดําเนินงาน

เพื่อยกยองและ

เปนขวัญกําลังใจ

ใหแกบุคลากรกรมปศุ

สัตว ผูมีคุณธรรม 

และความซื่อสัตว

สุจริต และหนวยงาน

ที่ผานการประเมิน

ระดับคุณธรรม

ความโปรงใส

ในการดําเนินงาน

1 กิจกรรม บุคลากรกรมปศุสัตว 

ผูมีคุณธรรม 

และความซื่อสัตวสุจริต 

และหนวยงาน

ที่ผานการประเมินระดับ

คุณธรรมความโปรงใสใน

การดําเนินงาน 

ไดรับการยกยอง

จากกรมปศุสัตว

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



6.โครงการเผยแพรกรณีตัวอยางการ

กระทําความผิดวินัย/

การกระทําทุจริตประพฤติมิชอบใหกับ

เจาหนาที่ของกรมปศุสัตว      

1.1 กิจกรรมเผยแพรจุลสารกรณี

ตัวอยางการกระทําความผิดวินัยและ

การกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ

1.2 กิจกรรมเผยแพร Infographic 

ตัวอยางการกระทําความผิดวินัยและ

การกระทําทุจริตประพฤติ

มิชอบความรูดานการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.

 2562

เพื่อสงเสริม

การรักษาวินัย

และปองปราม

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ในหนวยงาน

๑ โครงการ 

(2 กิจกรรม)

พัฒนาและยกระดับ

รูปแบบการสื่อสาร

ในการสรางจิตสํานึกและ

ทัศนคติใหกับบุคลากร

กรมปศุสัตว เพื่อนําไปสู

การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ในดาน

การปองกันการกระทํา

ความผิดวินัยและ

การกระทําทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

และดานการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ

มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.

 2562

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

7.กิจกรรมเผยแพรความรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ใหกับบุคลากรกรมปศุสัตว

เพื่อใหบุคลากร

มีความรูเรื่องคุณธรรม

 จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน

1 กิจกรรม บุคลากรไดรับความรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

8.กิจกรรมการคัดเลือกบุคคล

เพื่อยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตน

ชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ของกระทรวง เสนอสํานักงาน ป.ป.ช.

เพื่อยกยองชมเชย

บุคลากรภายใน

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณที่มีความ

ประพฤติตนชอบดวย

ความซื่อสัตยสุจริต 

และเปนการสราง

ขวัญกําลังใจ

1 ครั้ง มีบุคลากรของกระทรวง

ไดรับยกยองชมเชยใน

ความประพฤติตนชอบ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.



9.กิจกรรมเสริมสรางความรูดานการ

ปองกันการทุจริต

เพื่อสงเสริมความรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ศาสตร

พระราชาใหกับ

บุคลากร

กรมปศุสัตว

1 กิจกรรม บุคลากรมีความรับรูการ

ปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

10.กิจกรรมเสริมสรางความรู

ดานการปองกันการทุจริต

 1. เพื่อพัฒนา

ขาราชการ

ใหมีความรู 

ดานการปองกันการ

ทุจริต

 2. เพื่อปลูกฝง

ใหขาราชการ 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยา 

ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน

และประเทศชาติ

1 กิจกรรม บุคลากรกรมปศุสัตว

มีความรูในดาน

การปองกันการทุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาในการปฏิบัติงาน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

11.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน

การกระทําผิดวินัยและตอตานการ

ทุจริตระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวง

เพื่อใหเจาหนาที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ปองกันการกระทําผิด

วินัยและตอตานการ

ทุจริตระหวาง

หนวยงานในสังกัด

กระทรวง

2 ครั้ง เจาหนาที่ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูปองกันการกระทํา

ผิดวินัยและตอตาน

การทุจริตระหวาง

หนวยงานในสังกัด

กระทรวง

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

12.กิจกรรมการปองกันการทุจริตและ

ผลประโยชนทับซอนผานชองทาง

การสื่อสารระหวางผูรับผิดชอบงาน ศป

ท.กรมปศุสัตว (LINE)

เพื่อใหมีชองทางการ

สื่อสารขอมูลดานการ

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

1 กิจกรรม มีชองทางการสื่อสาร

ระหวางผูปฏิบัติงานดาน

การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



13.กิจกรรมการรายงานขอมูล

การดําเนินการทางวินัย แพง อาญาและ

มติขอสั่งการผานระบบ

ของสํานักงาน ป.ป.ท.

เพื่อใหมีการรายงาน 

ติดตามการ

ดําเนินการทางวินัย 

แพง อาญา และมติ

ขอสั่งการอยางตอเนื่อง

12 ครั้ง มีการรายงาน ติดตาม

การดําเนินการทางวินัย 

แพง อาญา และมติขอสั่ง

การอยางตอเนื่อง

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

14.กิจกรรมกําหนดมาตรการ

ในการปองกันปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ

ในกรมปศุสัตว

เพื่อกําหนดใหมี

มาตรการในการ

ปองกันปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิ

ชอบในกรมปศุสัตว

1 กิจกรรม มีมาตรการปองกัน

ปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบในกรม

ปศุสัตว

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

15.กิจกรรมเสริมสรางความรูความ

เขาใจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562

เพื่อเผยแพรใหความรู

แกบุคลากรเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติ

มาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562

1 กิจกรรม บุคลากรกรมปศุสัตว

มีความรูเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติมาตรฐาน

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

16.กิจกรรมประเมิน/วิเคราะหความ

เสี่ยงการทุจริตของหนวยงาน

เพื่อพัฒนาระบบ/

กระบวนงานในการ

ปองกันการทุจริต

ภายในหนวยงาน

1 

กระบวนงาน

มีการพัฒนาระบบ/

กระบวนงานในการ

ปองกันการทุจริตภายใน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

17.โครงการประเมินความเสี่ยง

การทุจริตกรมปศุสัตว ประจําป 2564

เพื่อพัฒนาระบบ/

กระบวนงาน

ในการปองกัน

การทุจริตภายในกรม

ปศสัตว

๑ โครงการ มีการพัฒนาระบบ/

กระบวนงานในการ

ปองกันการทุจริตภายใน

กรมปศุสัตว

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



18.กิจกรรมการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริต/แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อใหบุคลากรหรือ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

สามารถนําไป

เปนกรอบแนวทาง

ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน

กระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียน/

แจงเบาะแส

ดานการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 กิจกรรม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

สามารถนําไปเปนกรอบ

แนวทางปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐาน

กระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแส

ดานการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

19.กิจกรรมบูรณาการทํางาน

ดานปองกันและปราบปราม

การทุจริตของหนวยงานในสังกัด

กระทรวง โดยการจัดประชุมเพื่อ

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต กษ.

เพื่อใหมีการประสาน

การทํางานดาน

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวง

2 กิจกรรม มีการประสาน

การทํางานดานปองกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวง

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

20.กิจกรรมการสรางและพัฒนา

เครือขายดานปองกันและปราบปราม

การทุจริตของหนวยงานในสังกัด

กระทรวง

เพื่อใหมีการสรางและ

พัฒนาเครือขายดาน

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวง

1 กิจกรรม มีการสรางและพัฒนา

เครือขายดานปองกัน

และปราบปราม

การทุจริตของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวง

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.



21.กิจกรรมพัฒนาระบบ/ประชาสัมพันธ

 การจัดการ

เรื่องรองเรียน

เพื่อตอบสนอง

ขอรองเรียนและการ

จัดการ

ขอรองเรียน

1 กิจกรรม มีระบบและมี

การประชาสัมพันธ

การจัดการเรื่องเรียน

รองเรียนและตอบสนอง

ขอรองเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

22.โครงการสัตวแพทยพระราชทาน เพื่อบรูณาการ

ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

และประชาสังคม ใน

การดําเนินงานดาน

ปศุสัตวใหมีความ

โปรงใส

1 กิจกรรม เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชา

สังคม 

ในการดําเนินงาน

ดานปศุสัตวใหมี

ความโปรงใส 

4,751,600  อยูระหวาง

ดําเนินการ

23.กิจกรรมจัดอบรมผูประกอบการ 

หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับการ

รับรองโครงการปศุสัตว OK

เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิต

เนื้อสัตวและสถานที่

จําหนาย

ใหไดมาตรฐานตามที่

กรมปศุสัตวกําหนด 

และคุมครองผูบริโภค

เนื้อสัตวใหมีความ

ปลอดภัยดานอาหาร

1 กิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการ

ผลิตเนื้อสัตวและสถานที่

จําหนาย เปนไป

ตามมาตรฐาน

ที่กรมปศุสัตวกําหนด 

และคุมครองผูบริโภค

เนื้อสัตวใหมีความ

ปลอดภัยดานอาหาร

708,200  อยูระหวาง

ดําเนินการ

24.ประกาศเจตจํานงของผูบริหารและ

บุคลากรในการตอตานการทุจริต

ทุกรูปแบบ เพื่อมุงสูองคกร

ธรรมาภิบาลและความโปรงใส

เพื่อสรางบรรทัดฐาน

ในการดําเนินงาน 

เสริมสรางจิตสํานึก 

คานิยม วัฒนธรรม

เรื่องความซื่อสัตย

สุจริตและปนตนแบบ

ที่ดีกับขาราชการทุก

ระดับ

1 กิจกรรม มีประกาศเจตจํานง

ผูบริหารในการตอตาน

การทุจริตทุกรูปแบบ

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



25.ประกาศนโยบายในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต การสกัดกั้นการ

กระทําที่สุมเสี่ยงตอการรับสินบนหรือ

ผลประโยชนทับซอน

เพื่อสกัดกั้นการ

กระทําที่สุมเสี่ยงตอ

การรับสินบนหรือ

ผลประโยชนทับซอน

1 ครั้ง มีประกาศนโยบายการ

ใหหรือรับของขวัญ

ทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใด

ในเทศกาลปใหมและ

โอกาสตางๆ

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

26.นโยบายการไมรับของขวัญ

หรือของกํานัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที่

 (No Gift Policy)

เพื่อเปนการปองกัน

และตอตาน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

และสรางคานิยม

ไมทนตอการทุจริตทุก

รปแบบ

๑ กิจกรรม มีประกาศนโยบาย

การไมรับของขวัญ

หรือของกํานัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที่ (No

 Gift Policy)

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

27.กิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือการปองกันและตอตานการ

ทุจริตกรมปศุสัตว

เพื่อสงเสริม

ใหผูบริหาร

ของกรมปศุสัตว

นํานโยบาย

ของกรมปศุสัตว 

มาใชในการบริหาร

หนวยงาน

1 กิจกรรม ผูบริหารของ

กรมปศุสัตว

นํานโยบาย

ของกรมปศุสัตว 

มาใชในการบริหาร

หนวยงาน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

28.กิจกรรมเผยแพรขอมูล

และแจงเวียนเกี่ยวกับการปองกันการ

ทุจริตเชิงนโยบาย

เพื่อใหมีการเผยแพร

ขอมูลเกี่ยวกับ

การปองกันการทุจริต

เชิงนโยบาย

 4 ครั้ง มีการเผยแพรขอมูลและ

แจงเวียนเกี่ยวกับการ

ปองกันการทุจริตเชิง

นโยบาย

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.



29.กิจกรรมรวมลงนามขอตกลง

วาดวยความรวมมือในการปองกันและ

ตอตานการทุจริตภายใน

กรมปศุสัตว ผานระบบ online

เพื่อสงเสริม

ใหขาราชการ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในกรมปศุสัตว 

ไดแสดงเจตนารมณ

ในการตอตาน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และ

ปฏิบัติตามนโยบาย

ของอธิบดี

กรมปศุสัตว

1 กิจกรรม ขาราชการ เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน

ในกรมปศุสัตว 

ไดแสดงเจตนารมณ

ในการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

และปฏิบัติตามนโยบาย

ของอธิบดีกรมปศุสัตว

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

30.กิจกรรมเสริมสรางการปองกัน

การทุจริตเชิงนโยบาย

เพื่อเสริมสรางการ

ปองกันการทุจริต

ใหกับหนวยงาน

1 กิจกรรม เพื่อสรางเสริม

ใหหนวยงานในสังกัด

ที่ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายภายใตหลัก

บริหารกิจการบานเมืองที่

ดี และมาตรการการ

ปองกันการทุจริตเพื่อ

ยกระดับใหหนวยงาน

มีคุณธรรมและ

ความ โปรงใส

ในการดําเนินงาน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



31.กิจกรรมดานการตอตาน

การทุจริต

1. กิจกรรมการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว 

ป 2564

2. กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ 

และสวมเสื้อตราสัญลักษณ 

“ไมทนตอการทุจริต”

3. กิจกรรมการสรางความตระหนักรู

ดานการตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว ป 

 

เพื่อแสดงเจตนารมณ

และความมุงมั่น

ในการตอตาน

คอรรัปชัน

ในทุกรูปแบบ 

และแสดงใหเห็น

ถึงความตั้งมั่น

ของบุคลากร

กรมปศุสัตว

ที่จะไมทนตอการ

ทุจริจและประพฤติมิ

3 กิจกรรม ผูบริหารและบุคลากรใน

สังกัดกรมปศุสัตว

มีจิตสํานึกในการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ และมี

จิตสํานึกในปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางซื่อสัตย 

โปรงใสปราศจากการ

ทุจริตทุกรูปแบบ

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

2. งานดานคุมครองจริยธรรม

1.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ประสิทธิภาพการทํางาน

เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรม มีความ

เขาใจในหลักการและ

วิธีการพัฒนาการ

จิตใจของตนเอง โดย

วิธีสมาธิและวิปสสนา

กรรมฐาน

1 โครงการ ผูเขารับการฝกอบรม 

มีความเขาใจในหลักการ

และวิธีการพัฒนาการ

จิตใจของตนเอง โดยวิธี

สมาธิและวิปสสนา

กรรมฐาน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

2.กิจกรรมการสรางความตระหนักรู

ดานการตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของกรมปศุสัตว 

ป พ.ศ. 2564

เพื่อปลูกจิตสํานึกและ

สรางคานิยม

ในการตอตานการ

ทุจริตใหแกขาราชการ

 ลูกจาง และพนักงาน

ราชการในสังกัดกรม

ปศุสัตว

1 กิจกรรม ขาราชการ ลูกจาง และ

พนักงานราชการในสังกัด

กรมปศุสัตว 

มีมาตรฐาน

การปฏิบัติงานราชการที่

ใสสะอาดและสรางความ

เชื่อมั่น แกประชาชนผูมีส

วนไดสวนเสียกับกรมปศุ

สัตว

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



3.กิจกรรมการยกยองขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจาง ประจํา

ดีเดน

เพื่อยกยองชมเชย

บุคลากรภายใน

หนวยงาน และเปน

การสรางขวัญกําลังใจ

1 กิจกรรม บุคลากรภายในหนวยงาน

ไดรับการยกยองชมเชย

และเปนแบบอยางที่ดี

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

4.โครงการยกยองขาราชการ

พลเรือนดีเดนกรมปศุสัตว

เพื่อยกยองชมเชย

และสรางขวัญกําลังใจ

แกขาราชการพลเรือน

ดีเดนภายใน

กรมปศุสัตว

3 คน บุคลากรภายใน

กรมปศุสัตวไดรับ

การยกยองชมเชยและ

เปนแบบอยางที่ดี

3,800  ดําเนินการแลว

เสร็จ

5.กิจกรรมประกาศนโยบายในการ

ปองกันและตอตานการทุจริตของกรม

ปศุสัตว

เพื่อแสดงเจตนารมณ

ของผบริหารสูงสุด

ของกรมปศุสัตว และ

เปนการสงเสริมการ

ปลูกจิตสํานึกให

ขาราชการและ

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

อยางซื่อสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม โปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบ

ได 

ตามหลักธรรมา

ภิบาล

1 กิจกรรม ขาราชการและเจาหนาที่

 ปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบได

ตามหลักธรรมาภิบาล

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



6.กิจกรรมการลงนามบันทึกขอตกลงวา

ความรวมมือในการปองกันและตอตาน

การทุจริตภายในกรมปศุสัตว

เพื่อสงเสริมให

ผูบริหารในหนวยงาน

ภายในกรมปศุสัตวนํา

นโยบายของกรมปศุ

สัตว และหลักธรร

มาภิบาลมาใชในการ

บริหารหนวยงาน

1 กิจกรรม หนวยงานภายใน

กรมปศุสัตวมีการ

บริหารงานที่มีความ

โปรงใส มีคุณธรรม ตาม

หลักธรรมาภิบาล

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

7.กิจกรรมสอดแทรกความรูการ

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. เพื่อพัฒนา

ขาราชการใหมีความรู

 ความเขาใจ ภารกิจ 

บทบาทหนาที่

อุดมการณและ

จิตสํานึก ปรัชญาการ

เปนขาราชการที่ดี

2. เพื่อปลูกฝงให

ขาราชการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยา 

ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนและ

ประเทศชาติ

 1 กิจกรรม ขาราชการผูเขารับการ

อบรม

มีความรูในการ

ปฏิบัติงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

8.โครงการสัตวแพทยพระราชทาน เพื่อบรูณาการ

ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาสังคม 

ในการดําเนินงานดาน

ปศุสัตวใหมีความ

โปรงใส

1 โครงการ เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชา

สังคม ในการดําเนินงาน

ดานปศุสัตวใหมีความ

โปรงใส

4,751,600 



9.โครงการความรวมมือรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัข บา ภายใตโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัชบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จเจาฟา กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

1.เพื่อประชาสัมพันธ

ใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจเรื่องโรค

พิษสุนัชบา 

และการดูแลสัตวเลี้ยง

อยางถูกตอง   2.เพื่อ

ประชาสัมพันธ

ใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจ และ

ตระหนักถึงอันตราย

ของโรคพิษสุนัขบา

การปฏิบัติตนอยางถูก

วิธี

1 โครงการ เพื่อใหประชาชนมีความรู

 ความเขาใจและให

ความสําคัญในการเลี้ยง

และดูแลสัตวเลี้ยง อยาง

ถูกวิธีและเกิดความ

รวมมือจากทุกหนวยงาน

2,696,600  อยูระหวาง

ดําเนินการ

10.โครงการฝกอบรมขาราชการ

บรรจุใหม

1. เพื่อพัฒนา

ขาราชการบรรจุใหม 

ใหมีความรู ความ

เขาใจ ภารกิจ 

บทบาทหนาที่ 

อุดมการณและ

จิตสํานึก ปรัชญาการ

เปนขาราชการที่ดี

2. เพื่อปลูกฝงให

ขาราชการใหม 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อ

ประโยชนสุขของ

ประชาชนและ

ประเทศชาติ

 1 กิจกรรม ขาราชการบรรจุใหม

มีความรูความเขาใจ

ภารกิจ บทบาทหนาที่ 

อุดมการณ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยา

ขาราชการ และจิตสํานึก

 ปรัชญาการเปน

ขาราชการที่ดี

723,397  ดําเนินการแลว

เสร็จ



11.โครงการเผยแพรความรูดานการ

ปองกันการทุจริต สรางคานิยม  ในการ

รักษาวินัย และสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม กรมปศุสัตว ประจําป 2564

เพื่อปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและ

สงเสริมมาตรฐานดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยา ความมีวินัย 

ใหบุคลากรกรมปศุสัตว

1 โครงการ บุคลากรกรมปศุสัตว  มี

ความรูดานกฎหมาย 

และการดําเนินการทาง

วินัย รวมทั้งหลักคุณธรรม

 จริยธรรม ที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

12.กิจกรรมเสริมสรางความรู

ดานการปองกันการทุจริต

1. เพื่อพัฒนา

ขาราชการ

ใหมีความรู 

ดานการปองกันการ

ทุจริต

 2. เพื่อปลูกฝงให

ขาราชการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อ

ประโยชนสุขของ

ประชาชนและ

ประเทศชาติ

1 กิจกรรม บุคลากรกรมปศุสัตวมี

ความรูในดานการ

ปองกันการทุจริต 

มีคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยา ในการปฏิบัติงาน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

13.กิจกรรมเผยแพรความรู

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2562

เพื่อเผยแพรความรู 

ความเขาใจ ในการ

ปฏิบัติตนตาม

พระราชบัญญัติ

มาตรฐานทาง

จริยธรรม 

พ.ศ. 2562

1 กิจกรรม บุคลากรมีความรูในการ

ปฏิบัติตนตาม

พระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



14.กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

ผูปฏิบัติงานดานปศุสัตว

เพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติผูปฏิบัติงาน

ดานปศุสัตว

1 กิจกรรม หนวยงานและบุคลากร

ในสังกัด ไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ 

ในการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และ

มาตรฐานวิชาชีพดานปศุ

สัตว

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

15.กิจกรรมการมีสวนรวมผานเครือขาย

จริยธรรม DLD”

เพื่อเผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

การดําเนินการ

ตามประมวล

จริยธรรมขาราชการ

การ

พลเรือน

1 กิจกรรม เพื่อสงเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

16.กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยก

ยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ของกระทรวง เสนอ

สํานักงาน ป.ป.ช.

เพื่อยกยองชมเชย

บุคลากรภายใน

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณที่มีความ

ประพฤติตนชอบดวย

ความซื่อสัตยสุจริต 

และเปนการสราง

ขวัญกําลังใจ

1 คน มีบุคลากรของกระทรวง

ไดรับยกยองชมเชยใน

ความประพฤติตนชอบ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

17.โครงการคัดเลือกผูประพฤติตน

ปฏิบัติชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

 - เพื่อยกยอง

ขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจาง 

ที่ประพฤติตนซื่อสัตย

สุจริต

- เปนการสรางขวัญ

กําลังใจ

1 คน บุคลากรไดรับการยกยอง

เปนแบบอยางที่ดี

1,600  อยูระหวาง

ดําเนินการ



18.โครงการยกยองหนวยงาน

ใสสะอาดดีเดน กรมปศุสัตว

1. เพื่อยกยอง

หนวยงานที่ปฏิบัติ

ตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร

หนวยงานที่เปน

แบบอยางที่ดีในการ

สงเสริมมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม 

วินัย และการปองกัน

การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

1 โครงการ 1. เพื่อยกยองหนวยงาน

ที่ปฏิบัติตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร

หนวยงานที่เปน

แบบอยางที่ดีในการ

สงเสริมมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม วินัย

และการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

15,700  อยูระหวาง

ดําเนินการ

19.กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผล

ดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงาน

85 คะแนน ไดระดับคะแนน ITA  85

 คะแนน

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

20.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน

การกระทําผิดวินัยและตอตานการ

ทุจริตระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวง

เพื่อพัฒนา

องคความรูของ

ผูปฏิบัติงาน

ดานวินัยและปองกัน

การทุจริต

2 กิจกรรม ผูปฏิบัติงาน

มีองคความรูดานวินัย

และปองกันการทุจริต

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.



21.กิจกรรมสืบสานอาชีพพระราชทาน

โคนม (Young Dairy farmers)

1.สงเสริมใหเกิดการ

สืบทอดอาชีพการ

เลี้ยงโคนม อยางยั่งยืน

2.สงเสริมและ

ถายทอดองคความรู 

การจัดการในระดับ

ฟารม และระดับศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบ 

ใหแกเกษตรกรโคนม

1 กิจกรรม เกษตรกรโคนมไดรับ

ความรู ในการบริหาร

จัดการฟารม และเพิ่ม  

เครือขายสรางความ

มั่นคงตอการสืบสาน

อาชีพการเลี้ยงโคนม

429,000  ดําเนินการแลว

เสร็จ

22.กิจกรรมพัฒนาพื้นที่

โครงการหลวง

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกษตรกร

เลี้ยงสัตวที่เหมาะสม

กับพื้นที่ และ

ปรับปรุงพันธุสัตวที่มี

ในพื้นที่ใหไดผลผลิต

เพิ่มขึ้น เพื่อบริโภค

และสรางรายได ตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1 กิจกรรม เกษตรกรเลี้ยงสัตวที่

เหมาะสมกับพื้นที่ และ

ปรับปรุงพันธุสัตว

ที่มีในพื้นที่ใหไดผลผลิต 

เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4,914,600  อยูระหวาง

ดําเนินการ

23.กิจกรรมคัดเลือกผูมีคุณธรรม

จริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว

 - เพื่อคัดเลือกและ

ยกยองขาราชการ 

พนักงานราชการ และ

ลูกจางประจําผูมี

คุณธรรมจริยธรรม

ดีเดน

1 กิจกรรม ผูมีคุณธรรม จริยธรรม

ดีเดนไดรับการคัดเลือก

และยกยองใหเปน

แบบอยางที่ดี

6,400  อยูระหวาง

ดําเนินการ



24.กิจกรรมถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีดานการปศุสัตวภายใต

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

1. เพื่อใหเกษตรกรที่

มีปญหาดาน

การเกษตรในพื้นที่

หางไกล สามารถ

เขาถึงการบริการทาง

วิชาการและไดรับการ

แกไขปญหาดาน

การเกษตรอยางครบ

วงจรในคราวเดียวกัน

2. เพื่อบูรณาการ

ความรวมมือระหวาง

หนวยงานวิชาการ 

หนวยงานสงเสริม 

และศูนยบริการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล ในการ

ใหบริการและแกไข

ปญหาทางการเกษตร

รวมกัน

1 กิจกรรม 1. เจาหนาที่ใหคําปรึกษา

 ใหความรู คําแนะนํา 

ตลอดจนแกปญหาที่

เกษตรกรประสบในพื้นที่

 และการใหบริการโดยใช

อุปกรณและเครื่องมือ

ทางหองปฏิบัติการ

2. ใหบริการแกเกษตรกร

พื้นที่ตาง ๆ

3. เกษตรกรไดรับการ

ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีดานการปศุ

สัตวตามความตองการ

และความเหมาะสมกับ

พื้นที่

4,021,800  อยูระหวาง

ดําเนินการ

25.กิจกรรมจัดอบรมผูประกอบการ 

หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับการ

รับรอง

โครงการปศุสัตว OK

เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิต

เนื้อสัตวและสถานที่

จําหนายใหได

มาตรฐานตามที่กรม

ปศุสัตวกําหนด และ

คุมครองผูบริโภค

เนื้อสัตวใหมีความ

ปลอดภัยดานอาหาร

1 กิจกรรม พัฒนากระบวนการผลิต

เนื้อสัตวและสถานที่

จําหนายใหไดมาตรฐาน

ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด

 และคุมครองผูบริโภค

เนื้อสัตวใหมีความ

ปลอดภัยดานอาหาร

708,200  อยูระหวาง

ดําเนินการ



26.กิจกรรมสงเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ

 ศาสนา และพระมหากษัตริย

เพื่อเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระ

มหากษัติย

15 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัติย

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

27.กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน 

และทํานุบํารุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อสงเสริม สนับสนุน

 และทํานุบํารุง

ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1 กิจกรรม

บุคลากรในสังกัดมีสวน

รวมในการสงเสริม 

สนับสนุน และทํานุบํารุง

ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

 ดําเนินการแลว

เสร็จ

28.กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เพื่อเปนการสืบสาน

พระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญ และเปนขวัญ

กําลังใจแกเกษตรกร

1 กิจกรรม

สืบสานพระราชพิธีพืช

มงคลจรดพระนังคัลแรก

นาขวัญ และเปนขวัญ

กําลังใจแกเกษตรกร

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

29.กิจกรรมสืบสานประเพณีและดํารง

ไวซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 

เชน วันขึ้นปใหม และวันสงกรานต

เพื่อสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีของไทย
1 กิจกรรม

บุคลากรรวมกันสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีของไทย

 ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

30.กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

เพื่อเปนการสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม 

และการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชน

และวัด

1 ครั้ง สืบสานประเพณีอันดีงาม

 และการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชนและวัด

ดําเนินการ

โดย สป. กษ.

31.กิจกรรมกฐินพระราชทาน

กรมปศุสัตว 

เพื่อสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรมอันดี

งามและการมีสวนรวม

ในกิจกรรมของชุมชน

และวัด

1 กิจกรรม บุคลากรรวมกันสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีของไทย

 ดําเนินการแลว

เสร็จ



3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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