
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
 

 
ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน       สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)        สถานที่ตั้ง   เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
ชื่อผู้ประสานงาน      นางสาวนิโลบล  อ่่าเอ่ียม          โทร    053-328496-8  ต่อ  1204 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 12 เดือน        13        โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 12 เดือน รวม      55,384       บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน      55,384       บาท 
 จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการจ านวน           -         บาท 

 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

๑. โครงการจิตอาสา “กจิกรรม
เสริมสร้างการบูรณาการงานของ 
สวพส.” 

1 ครั้ง บุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาใน
การท่างานเพื่อส่วนร่วมและการ
ท่างานร่วมกันเป็นทีม 

22,500 
บาท 

สวพส.     กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่การ
ด่าเนินงานของ สวพส. เมื่อวันที่ 2 -4 สิงหาคม 2564  
โดย สวพส. ร่วมกับกลุ่มคนละไม้คนละมือ , WILDSIDE 
Chiangmai , Leaf greener me , สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่สอง จ่ากัด , บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ 
จ่ากัด , ร้านกฤษณาพานิช และ ร้านบ้านสวนครูเก่ง พร้อม
ทั้งบุคลากร สวพส. ได้จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อน่าไปมอบให้กับชาวบ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – ๑๙ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยน่าของไปมอบให้กับชาวบ้าน 
เมื่อวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 1)  
         นอกจากนี้ สวพส. ได้จัดถุงยังชีพ ได้แก่ เวชภัณฑ์ 
ข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จ่าเป็น เพื่อมอบและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่ประสบภัย 
โควิด – 19 ดังนี ้ 
 
 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

๑) ชุมชนบ้านปิพอ และกลุ่มบ้านใกล้เคียงในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
ขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวม 6 กลุ่มบ้าน 
224 ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 – 17 กันยายน 2564 

 
 

 
๒) บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 
160 ครัวเรือน ซ่ึงมีประชากรประมาณ 500 คน  
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  
๓) บ้านแม่สะเตและบ้านแม่โขง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผีปาน
เหนือ ต่าบลนาเกียน อ่าเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่  จ่านวน 
230 ครัวเรือน 
๔) บ้านห้วยแห้ง บ้านอูแจะ และบ้านผาผึ้ง ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
บ้านห้วยแห้ง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จ่านวน 60 
ครัวเรือน   
 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

๕) บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดย 
ได้มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้าน จ่านวน 127 ชุด 
 

 
 

 
 

2. กิจกรรมยกยอ่งข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา่ดีเด่น  

1 กิจกรรม บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับ
ก า ร ย ก ย่ อ ง ช ม เ ช ย แ ละ เป็ น
แบบอย่างที่ดี 

30,634 
บาท 

ทุกส่วน
ราชการ
ในสังกัด 

กษ. 

    สวพส. ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและ
ก่าลังใจและแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถาบัน และแสดงความขอบคุณหน่วยงานบูรณาการ 
ที่ร่วมขับเคลื่อนการด่าเนินงานสถาบัน ในการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการสรุปผลการด่าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และแนวทางการด่าเนินงานในระยะต่อไป เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2564  
 

  
 

  
 

3. กิจกรรมยกยอ่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
จิตอาสา 

1 กิจกรรม บุคลากรของสถาบันได้รับการ 
ยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดี 
และสร้างขวัญก่าลังใจ  

สวพส.     



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

4. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1 หลักสูตร บุคลากรของสถาบันมีความรู้และ
คว า ม เ ข้ า ใ จ ใน ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น่าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร วมถึ งบุ คล าก รขอ งสถาบั น
ปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรม
และมีจิตส่านึกที่ดี 

2,250 บาท สวพส.     สวพส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้
หลักเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบ
โครงการหลวง” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดย 
มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมการอบรม  
190 คน (เอกสารแนบ 2)  

5. กิจกรรมการอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

44 พื้นที ่ 1. ชุมชนสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมาชาติ และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
2. ชุมชนมีศักยภาพในการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

- สวพส.     ผลการด าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยปลูกไม้ 102,193 
ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์ จ่านวน 
1,855 ไร่ และส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ด่าเนินงาน
ของ สวพส. ทั้ง 44 พื้นที่ จ่านวน 1,025.4 ไร่ 529 ราย 
91,072 ต้น นอกจากนี้ สวพส. ร่วมกับชุมชน 33 ชุมชน 
ก่าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning)  เพื่อ
แบ่งแยกพื้นที่ป่า พื้นที่ท่ากินให้มีความชัดเจน ก่าหนด
แนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
จ่าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ พื้นที่ท่ากินของเกษตรกร
จ่านวน 4,041 ราย 8,505 แปลง พื้นที่ 86,954 ไร่ ที่อยู่
อาศัย 3,553 ไร่ พื้นที่ป่า 137,964 ไร่  
ผลการด่าเนินงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตส่านกึ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
1) การดูแลรักษาป่าต้นน้่าและป่าชุมชน พื้นที่ 1,439 ไร ่
2) การจัดท่าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า จ่านวน 139 
ชุมชน ระยะทางแนวกันไฟ 1,097.5 กิโลเมตร และมี 
การลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ 73 ชุมชน 
3) การสร้างและการปรับปรุงฝายชะลอน้่าจ่านวน 719 ตัว 
๔) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
จ่านวน 1,835,500 กล้า 
 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

๖) การท่าปุ๋ยหมักเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน จ่านวน 
๘๕๙ ตัน 
๗) การปลูกฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน/พืชสมุนไพร/พืชท้องถิ่น 
จ่านวน 312.25 ไร่ 30 ชนิด ในพื้นที่ 30 ชุมชน 

6. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 

6 เร่ือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถป้องกัน
การกระท่าผิดวินัยได้ 

- สวพส.     จัดท่าบทความเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ 
บนเว็บไซต์ของสถาบัน https://www.hrdi.or.th จ่านวน  
6 เร่ือง ดังนี ้
1. “การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร” เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีผู้อ่านบทความ 6,546 ครั้ง 
2. “ละเมิด” เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผู้อ่าน
บทความ 6,837 ครั้ง 
3. “การแจ้งความร้องทุกข์และการลงบันทึกประจ าวัน” 
เผยแพร่เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2564 มีผู้อ่านบทความ 
25,412 ครั้ง 
4. “ความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่น” 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีผู้อ่านบทความ 
28,035 ครั้ง 
5. “การมอบอ านาจ” เผยแพร่เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 
2564 มีผู้อ่านบทความ 424 ครั้ง 
6. “การหักหนี้สินและการบังคับคดีจากเงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ” เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีผู้อ่าน
บทความ 142 ครั้ง 

๗. กิจกรรมการประเมินองค์กร
คุณธรรม / โครงการมอบรางวัล
องค์กรโปร่งใส 

1 กิจกรรม สถาบันสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส และเข้าร่วม
โครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส 
ครั้งที่ 10 

- สวพส.     สวพส. เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ส่งผลการประเมินตนเอง 
ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ แต่ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ
และพิจารณาผลการประเมินโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) สวพส. 
ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม   

๘. กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

1 กิจกรรม สถ า บั น ส าม า รถ ด่ า เ นิ นก า ร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะเวลาที่ส่านักงาน ป.ป.ช. 
ก่าหนด 

- สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ

    สวพส. ได้ด่าเนินการประเมิน ITA ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ส่านักงาน 
ป.ป.ช. ก่าหนด และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส่านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ่าปีงบประมาณ 

https://www.hrdi.or.th/
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ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
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เชิงคุณภาพ 
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ในสังกัด พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ได้คะแนนการประเมิน 94.71 คะแนน อยู่ในระดับ 
A เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้คะแนน 89.48 
คะแนน จัดอยู่ในล่าดับที่ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และล่าดับที่ 20 ของหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชน 
(เอกสารแนบ 3) 

9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระท่าความผิดและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

2 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ด้านวินัย
และป้องกันการทุจริต 

- สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ
ในสังกัด 

    สวพส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมโครงการการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการซ่ึงจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ดังนี้ 
๑. โครงการสัมมนา เชิ งปฏิบัติ การ เรื่ อ ง  “การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สถาบันเกษตราธิการ 
กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบ 4) 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16, 23 
และ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) (เอกสารแนบ 5) 

10. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
การด่าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของ สวพส. 

1 กิจกรรม สถาบันน่าผลการประเมิน ITA 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
การด่าเนินงานให้มีความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตได้  

-  สวพส.     สวพส. ได้ด่าเนินการตามแผนการปรับปรุงการด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. การปรับปรุงข้อมูล OIT และปรับปรุงเว็บไซต์ 
2. การปรับปรุงตามตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
3. การปรับปรุงกระบวนท่างานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบัน 
4. สร้างการรับรู้การด่าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบัน 
(เอกสารแนบ 6)  

๑1. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของคนและชุมชนในการ

406 
หมู่บ้าน/

ชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง

- สวพส.     1. ไตรมาสที่  3 ด่า เนินงานตามแผน โดยมีแผนการ
ปฏิบัติงานรายหมู่บ้านที่จะเข้าด่าเนินงานในปี 2564 
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พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
เกษตรบนพื้นที่สูงได้รับการ
พัฒนาแบบโครงการหลวง 

ชุมชน โครงการหลวงและน้อมน่าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

จ่านวน 310 ชุมชน โดยแยกเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง 210 ชุมชน และพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น 100 ชุมชน และมีผล
การด่าเนินงานตามแผนการด่าเนินงาน 87 กลุ่มบ้าน 
2. ไตรมาสที่  4 ด่า เนินงานตามแผน โดยมีแผนการ
ปฏิบัติงานรายหมู่บ้านที่จะเข้าด่าเนินงานในปี 2564 
จ่านวน 406 ชุมชน โดยแยกเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง 314 ชุมชน และพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ 92 ชุมชน และมีผลการ
ด่าเนินงานตามแผนการด่าเนินงาน 406 กลุ่มบ้าน และมี
แผนด่าเนินการ 2,758 กิจกรรม และมีผลการด่าเนินงาน 
2,758 กิจกรรม 

12. กิจกรรมงานสืบสานการ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 

1 กิจกรรม 1. มีการเผยแพร่และน่าเสนอ
ผลส่าเร็จของงานวิจัยและพัฒนา
พื้ นที่ สู งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มี ก า รแลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้
ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้ าง เครือข่ ายการเรียนรู้
ร่วมกันในระดับนานาชาติ 

- สวพส.     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่าให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมงานสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนได้ แต่ทั้งนี้ สวพส. ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน
สัมมนานานาชาติออนไลน์ “Sustainable Highland 
Development: Challenges & Responses to COVID-
19 and the Application of Sufficiency Economy 
Philosophy” ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ เมื่อวันที่ 
13 – 16 กันยายน 2564 ซ่ึงมีประเทศที่เข้าร่วมการ
สัมมนาทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ ลาว ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา 
อินเดีย ภูฏาน และเนปาล เพื่อเผยแพร่และน่าเสนอผลส่าเร็จ 
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่
สูงตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของไทยกับนานาประเทศ 
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๑3. กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

1 กิจกรรม สถาบันมีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า  แ ล ะ
พระมหากษัตริย์ 

- สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สวพส. ได้จัดพิธีลงนาม
ถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

ราชการ
ในสังกัด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ 
ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง น่าคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินและได้ร่วมลงนามถวายพระพร  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎร อีกทั้ง ยังได้ร่วมกัน “ปลูกต้นรวงผึ้ง” 
พรรณไม้ประจ่าพระองค์รัชกาลที่  ๑๐ ณ อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซ่ึงก่าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 
๕๐ คน  
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หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ่านวนคน จ่านวนหน่วยงานจ่านวนชุมชน 
 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง    
                                                กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน 

 จ่านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ่านวนรวม       -         คน   โดยเฉพาะ
เด็กอายุ ๕-๑๔ ปีมีจ่านวนรวม      -       คน 

 จ่านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส่าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม         -         แห่ง 
 จ่านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        -           แห่ง 
 จ่านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      50      คน 
 จ่านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม   -  แห่ง 


