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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

รวมงบประมาณ ปี 2565 

1. แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านกึเพ่ือองค์กรและสังคม 

กิจกรรมการท าบุญตักบาตรทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูก
จิตส านึกให้องค์กร 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ     
น.ส.พิมพ์มาดา   

1 กิจกรรม ท าให้บุคลากรเกิดความสามัคคีและ
เกิดความปรองดอง 

ไม่มีงบประมาณ 

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ปีพ.ศ.2565 
โดยจัดท าประกาศนโยบายในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว 

เพื่อแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัป ช่ัน   
ปลูกจิตส านึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต
แก่บุคลากรภายในส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
และเพื่อสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และ  
การส่ ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
บุคลากรในส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และเป็น
การป้องกันปัญหาการทุจริต 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ      
น.ส.ช านัญนุช     

1 กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับ
บุ ค ลากร ในหน่ ว ย ง าน  เป็ นก า ร
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต ของบุคลากร
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ไม่มีงบประมาณ 

2. แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น 

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
กรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2565  

เพื่อยกย่อข้าราชการดีเด่นเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างาน เพื่อยกย่องและเป็น
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น                                  

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       
น.ส.อาภาพัชร์     
นางทิวาพร      

1 โครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  บุคลากรส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงาน 

ไม่มีงบประมาณ 

การมอบโล่ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ 

เพื่อยกย่องและเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       
น.ส.อาภาพัชร์     
นางทิวาพร    
 
 
 
 

1 กิจกรรม บุคลากรได้รับใบประกาศเพื่อเป็น
เกียรติ ให้กับบุคลากรผู้ ได้ รับการ      
ยกย่อง 

ไม่มีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมกรมปศุสัตว ์ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
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3. แผนงานส่งเสริมการด าเนินชวีิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กิจกรรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนสุขภาพฯ
ผู้รับผิดชอบ       
นายอภิเษก 

1 กิจกรรม บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน
และสามารถน าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ 

ไม่มีงบประมาณ 

4. แผนงานจิตอาสาเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ประจ าปี 
2565 จัดกิจกรรม ณ อบต.ป่าแดด อ าเภอ   

แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 27 
-28 มกราคม 2565  

เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชน
ชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและ
เสมอภาคกัน 

ส่วนสุขภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบ        
นายมนตร ี

1 โครงการ เกษตรกรได้รับการให้บริการ จ านวน 
107 ราย แบ่งเป็นผ่าตัดท าหมันสุนัข
และแมว จ านวน 182 ตัว ฉีดวัคซีน
สุนัขและแมว จ านวน 156 ตัว 

ไม่มีงบประมาณ 

5. แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ปี 2565 เพื่ อ เป็นแนวทางให้บุ คลากร ในสั งกั ด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ปฏิบัติงานโดย    
ยึดหลักตามแผนโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       
น.ส.ปรมิระพ ี

1 โครงการ บุคลากรในสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 
5 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ท าให้การด า เนินงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ไม่มีงบประมาณ 

6. แผนงานสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ือวิถีวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่งท้องถิ่นและ
ด ารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ) 

เพื่อสืบสานประเพณีแห่งท้องถิ่นและด ารง 
ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ         
น.ส.พิมพ์มาดา 

1 กิจกรรม สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร    
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานปศุสัตว์   
เขต 5 

ไม่มีงบประมาณ 

7. ส่งเสริมสร้างวินัยการถือปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย 
จัดท าประกาศ แจ้งเวียน และปศุสัตว์เขต 5  
มีการให้นโยบายในที่ประชุมประจ าเดือน
มีนาคม 2565 เรื่ อ ง  มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อให้บุคลากรในส านักงาน     
ปศุสัตว์เขต 5 ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

เพื่อสร้างค่านิยมการรักษาวินัยใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการได้อย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณธรรมจริ ยธรรม ให้แก่บุคลากร ใน
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        
น.ส.ช านัญนุช     

1 กิจกรรม เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใ ช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ไม่มีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมกรมปศุสัตว ์ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 


