แบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้ประสานงาน

สถานที่ตั้ง

นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม

โทร

เลขที่ 65 หมู่ 1 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-328496-8 ต่อ 1204

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

8

โครงการ

จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รวม

38,700

บาท

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจานวน
• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจานวน

38,700

-

บาท
บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-

-

0
37,500

-

-

-

37,500

-

ร้อยละ 100

-

-

-

37,500

-

หน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรคุณธรรม

0

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด กษ.

บุคลากรของสถาบันมีจิต
อาสา
ในการทางานเพื่อ
ส่วนรวมและ
การทางานร่วมกันเป็นทีม

37,500

สวพส.

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน

-

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความ
พอเพียง และจิตอาสา

รวมงบประมาณ ปี 2565

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการปลูก
จิตสานึกที่ดีมีคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมที่ดาเนินการตามแผนงาน
1.

แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึก
่อองค์กรและสั
1.2 เพื
การประเมิ
นองค์กงคม
รคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1.40 โครงการจิตอาสา "กิจกรรมเสริมสร้าง
การบูรณาการงานของ สวพส."

.

2 ครั้ง

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

-

1

✓

✓

✓

✓

✓

อยู่ระหว่างการแต่ละสานักทาการประเมินตนเองและ
จัดทารายงานตามแบบการประเมินที่ ศปท.กษ. กาหนด
✓

จัดกิจกรรมจิตอาสาทาแนวกันไฟป่าตามจุดเสีย่ งของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสร้างฝายลาห้วยแม่เหียะ
เพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน เมื่อวันที่
21-22 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 1)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

2.

แผนงานส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามา
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

2.16 โครงการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

3.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-

-

1 ครั้ง

บุคลากรของสถาบันมี
ความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และประยุกต์ใช้
ในการทางานและใน
ชีวิตประจาวัน

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

0

แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น

0

สวพส.

0

-

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

3.1 กิจกรรมการยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ประจาดีเด่น
(22 หน่วยงาน)

22 กิจกรรม

บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับ
การยกย่องชมเชยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

0

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด กษ.

✓

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

3.13 กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ผมู้ ีจิตอาสา

1 กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน
ได้รับการยกย่องชมเชย
และเป็นแบบอย่างที่ดี

0

สวพส.

✓

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

สวพส.

✓

✓

4.

แผนงานส่งเสริมการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารองค์กร

4.16 ประกาศเจตจานงของผูบ้ ริหารในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสูอ่ งค์กร
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

5.

0
1 กิจกรรม

มีประกาศเจตจานงของ
ผูบ้ ริหาร
ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

แผนงานส่งเสริมการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

2

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติงาน (ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65) พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือผูป้ ฏิบัติงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล (No
Gift Policy) (เอกสารแนบ 2)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

5.14 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

6.

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1 หลักสูตร

บุคลากรของสถาบันมี
ความรู้และความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึง
บุคลากรของสถาบัน
ปฏิบัติงานตามกรอบ
จริยธรรม
และมีจิตสานึกที่ดี

แผนงานจิตอาสาเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ดี

6.25 กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

สวพส.

✓

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

สวพส.

✓

✓

✓

✓

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1 การจัดทาขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหาร
จัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีเป้าหมายดาเนินการใน
50 ชุมชน มีผลการดาเนินงานโดยการจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจชุมชน สารวจ จัดทาฐานข้อมูล และแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินรายแปลง แล้วเสร็จ 28 หมู่บ้าน 2,250
ราย 4,175 แปลง 42,636.12 ไร่ พื้นที่ป่า
45,901.93 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 1,702.68 ไร่ จัด
เวทีสร้างเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แผนชุมชน เรื่อง
การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
28 ครั้ง 1,680 คน
2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดทาแผน
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน
สอดคล้องกับแผนชุมชน เป้าหมาย 50 ชุมชน
ดาเนินการแล้ว 33 ชุมชน และพัฒนาโครงการลด
คาร์บอนต่าในระดับชุมชน 7 ชุมชน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

0
44 พื้นที่

ชุมชนสามารถอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม

0

3

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
3 สนับสนุนทาการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดย
การปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย ผลการดาเนินงานได้จัดทา
กองปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลดการ
เผา จานวน 340 ตัน วิเคราะห์คุณภาพดินและน้า 260
ตัวอย่าง รวมทั้งส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรนา
ร่องที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 6 พื้นที่ จัดทาแปลง
ขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง จานวน 11 พื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการจัดทาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้าและปลูกหญ้าแฝก 1,708,000 กล้า
และสนับสนุนการทาเกษตรโดยไม่เผาพื้นที่และเศษพืช
จานวน 14,583 ไร่
4 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าลาธาร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ผลดาเนินการได้จัดทาแนวกันไฟ ระยะทาง
207 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดาเนินการต่อเนื่องในช่วง
เมษายน 2565 จัดทาฝายชะลอน้าจานวน 61 ตัว ดูแล
รักษาป่าต้นน้าลาธารรอบชุมชน 1,060,005 ไร่

5 การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก มีเป้าหมายดาเนินการ
105 แห่ง 59 ชุมชน ได้ดาเนินการประชุมหารือทาการ
คัดเลือกพื้นที่ วางแผน สารวจ และออกแบบการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง โดยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการในท้องที่
ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น ฝายชะลอน้า ฝายเก็บน้า
ระบบส่งน้า ระบบกักเก็บน้า (ถังเก็บน้าหรือบ่อขุดปู
พลาสติก) และระบบกระจายน้า ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้างวินัยความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริตที่ดาเนินการตามแผนงาน

-

-

ร้อยละ 100

-

0

-

4

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

1.

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

0

1.35 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

1 ครั้ง

บุคลากรใหม่ของสถาบัน
ได้ทราบถึงนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงาน
ของสถาบัน มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการดาเนินงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง
และหลักการดาเนินงาน
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง รวมถึงได้
เรียนรู้
แนวทางการทางาน
ร่วมกันภายในสถาบัน

0

สวพส.

✓

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

1.36 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

4 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ป้องกันการกระทาผิดวินัย
ได้

0

สวพส.

✓

✓

✓

✓

จัดทาบทความทางกฎหมายเผยแพร่ให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานและ
ผูท้ ี่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน
(www.hrdi.or.th/InternalRules) จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. "สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29
ต.ค. 64 จานวนการอ่าน 1,174 ครั้ง)
2. "หลักฐานการกู้ยืมเงิน" เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64
จานวนการอ่าน 7,566 ครั้ง)
3. "ที่ดิน ส.ป.ก. ขาย หรือให้เช่า หรือให้บุคคลอื่นเข้าทา
ประโยชน์ได้หรือไม่" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 65
จานวนการอ่าน 5,785 ครั้ง)
4. "ตัดกิ่งไม้ รากไม้ ดอกผล ของเพื่อนบ้านที่รุกล้า มี
ความผิดหรือไม่" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 จานวน
การอ่าน 887 ครั้ง)
5. "สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที"่ (เผยแพร่
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 จานวนการอ่าน 100 ครั้ง)

-

0

-

3.

แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/
บุคลากรผูม้ ีความซือ่ สัตย์สุจริต

5

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

3.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
ของกระทรวง เสนอสานักงาน ป.ป.ช.

1 กิจกรรม

มีบุคลากรของกระทรวง
ได้รับยกย่องชมเชยใน
ความประพฤติตนชอบ
ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

3.13 กิจกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรม/โครงการ
มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส

2 กิจกรรม

สถาบันสามารถประเมิน
ตนเองให้อยู่ในระดับ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ/
เข้าร่วมโครงการองค์กร
โปร่งใส

0

สวพส.

-

0

-

4.

แผนงานจัดตัง้ และขับเคลือ่ นหน่วยรับผิดชอบการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงาน

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
✓

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
✓

✓

✓

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

อยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูลสาหรับการสมัครรางวัลองค์กร
โปร่งใส ครั้งที่ 11

4.1 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 22
หน่วยงานในสังกัด

85 คะแนน

ได้ระดับคะแนน ITA 85
คะแนน

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

✓

✓

✓

✓

สถาบันฯ ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนด ดังนี้
1. ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ ITAS
2. นาเข้าข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน
203 คน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวน 286 คน
ลงในระบบ ITAS
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

4.2 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ป้องกันการกระทาผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

1 กิจกรรม
กสส.,พฉก.
(2 กิจกรรม)

ผูป้ ฏิบัติงานมีองค์ความรู้
ด้านวินัย
และป้องกันการทุจริต

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

✓

✓

✓

✓

เจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
Zoom meeting นอกจากนี้ ศปท.กษ. ได้สร้างกลุม่ ไลน์
เจ้าหน้าที่ ศปท. ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างเครือข่าย
สาหรับแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารซึง่ กันและกัน (เอกสาร
แนบ 3)

6

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1 กิจกรรม

สถาบันมีการพัฒนาและ
ปรับปรุง
การดาเนินงานของสถาบัน
ให้มี
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตได้

1,200

สวพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม

-

-

0

-

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง

-

-

0

-

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความพอเพียงในภาคเกษตรที่เกีย่ วข้อง
และการบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
ดาเนินการตามแผนงาน

ร้อยละ 100

-

4.10 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สวพส.

4.

แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่เหมาะสม ภายใต้หลักคุณธรรม

4.7 กิจกรรมงานสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมไทย
ด้วยคุณธรรม

1 กิจกรรม

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)
✓

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
✓

✓

✓

คณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ สวพส. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.
64 เพื่อรับทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4
(เอกสารแนบ 4)

-

-

0

-

1. มีการเผยแพร่และ
นาเสนอผลสาเร็จของ
งานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
2. เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ทางานวิจัยและงานพัฒนา
3. สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เกษตรกรผูน้ า และ
หน่วยงานให้สามารถ
ขับเคลือ่ นงานพัฒนาพื้นที่
สูงให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

0

สวพส.

-

0

-

7

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

ยุทธศาสตร์/โครงการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดาเนินการ
ตามแผนงาน
1.

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100

-

แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

1.1 กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

2.

เป้าหมาย

15 กิจกรรม

แผนงานสืบสานประเพณีและดารงไว้ซงึ่ วิถี
วัฒนธรรมไทย

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

-

0

-

มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

-

0

-

✓

สืบสานพระราชพิธีพืช
มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ
และเป็นขวัญกาลังใจ
แก่เกษตรกร

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

2.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีและดารงไว้ซงึ่ วิถี
วัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

14 กิจกรรม

บุคลากรร่วมกันสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของไทย
-

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด
-

✓

สืบสานประเพณีอันดีงาม
และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและวัด

0

สป.กษ. และทุก
ส่วนราชการใน
สังกัด

✓

3.1 กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1 ครั้ง

0

8

✓

✓

✓

✓

1 กิจกรรม

แผนงานเสริมสร้างการจัดกิจกรรมประเพณีและวิถี
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

-

2.1 กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ

3.

ผลการดาเนินการ

✓

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3

✓

ยังไม่ได้ดาเนินการ และคาดว่าจะดาเนินการภายในไตร
มาสที่ 3 และ 4

สวพส. ส่งเงินร่วมทาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2564 เป็นจานวน
5,024 บาท (เอกสารแนบ 5)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ผลการดาเนินการ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

หมายเหตุ : ผลสาเร็จเชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงานจานวนชุมชน
ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลที่ได้จากการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
• จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคมุ้ กันให้เข้มแข็งมีจานวนรวม …-.. คน โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-14 ปีมีจานวนรวม …-….. คน
• จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ………6…….. แห่ง/สานัก
• จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ………-…….. แห่ง
• จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ………-……….. คน
• จานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม ………-……….. แห่ง
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