


แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖2  
รอบ 12 เดือน 

 
ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)    สถานที่ต้ัง   65 หมู่ 1 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อผู้ประสานงาน    นางสาวนิโลบล  อ่ าเอ่ียม      โทร    053-328496-8 ต่อ 1204 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน      8      โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน รวม     10,937,609.20     บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน     10,937,609.20     บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน    -    บาท 

 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลพัธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ ์

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

๑. โครงการจติอาสา 
“กิจกรรมเสริมสร้าง
การบูรณาการงาน ของ 
สวพส.”  

รวม 5 ครั้ง มี
เจ้าหน้าที่ของ
สถาบัน และผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ข้ า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ทั้งสิ้น 561 คน 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความเข้าใจในภารกิจหลัก
ของสถาบันมากขึ้น 
2 .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รม มี
โอกาสได้ท า งานร่ วมกับ
ชุมชน ท าให้เข้าใจวิถีของ
ชุมชน ซ่ึงเ ป็นพื้นที่ปฏิ บัติ
งานวิจัยและพัฒนามากขึ้น 
3. ผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมได้
ท า ง า น ร่ ว ม กั น  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ปลูกฝังให้มีความเสียสละ 

287,939.20 
บาท 

สวพส.     1. กิจกรรมเสริมสร้างการบูรณาการงานและจิตอาสาการพัฒนาพื้นที่สูง 
1.1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
1.2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562 ณ โครงการรักษ์น้ า
เพื่อพระแม่ของแผ่นดินบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
1.3 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน้ าเย็น อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก 
2. กิจกรรมเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการและจิตอาสาพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2562  
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1-5) 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลพัธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ ์

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

๒. โครงการฟังพระธรรม
เทศนาเพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมทัง้สิ้น 
153 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก
ถึงความส าคัญของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 

- สวพส.     1. จัดกิจกรรมธรรมะในสวน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562        
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

๓. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สวพส. 

มีเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันเข้ารับ
ก ารฝึ ก อบร ม 
125 คน 

เ จ้ าหน้ าที่ ข อ งสถ า บัน มี
คว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน และส่งเสริมการ
ปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้าที่
อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

งบประมาณที่ใช้
ในการจัด
ฝึกอบรม 

32,540 บาท 

สวพส.     1. ผู้อ านวยการสถาบันมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สวพส. ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ 333/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2562 
2. ออกประกาศสถาบันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 
3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
4. จัดท าคู่มือ “สร้างความเข้าใจและถามมา-ตอบไป ว่าด้วยเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7-10) 

๔. กิจกรรมประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั 
(ITA)  

- สามารถน าผลการประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มาทบทวนและ
ปรับปรุ งแก้ ไขระบบการ
ท า ง านข อ งสถ า บัน ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมีความ
โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการประเมินได้ถกูต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
คู่มือการประเมินและเป็นไป
ตามก าหนดเวลาตามปฏิทิน
การประเมิน 

- สป.กษ.และ
ทุกสว่น

ราชการใน
สังกัด 

    1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2561 เพื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน 
ITA กับหน่วยงานในสังกัด กษ ที่ได้คะแนนสูง เพื่อน าแนวทางที่ได้มา
พัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน โดยสถาบันได้เข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่   
23 พฤศจิกายน 2561 
3. จัดตั้งคณะท างานคุณธรรมฯ ตามค าสั่งที่  333/2561 ลงวันที่         
19 พฤศจิกายน 2561 และมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน       
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
4. ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA ประจ าปี 2562 และด าเนินการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดและตามก าหนดเวลาของปฏิทินการ
ประเมิน 
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11-14) 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลพัธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ ์

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกนัการประท า
ผิดวินัยและต่อต้านการ
ทุจรติระหวา่งหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

เ จ้ า ห น้ า ที่ 
สวพส. เข้าร่วม
กิ จ กร รมที่ จั ด
โ ด ย  สป . ก ษ . 
จ านวน 2 ครั้ง 

1. สร้างจิตส านึกและตะ
หนักถึงการท างานด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงการ
เกิดทุจริตในหน่วยงาน 
2. สร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นและท างานร่วมกนักบั
เจ้าหน้าที่อื่นในสังกัด กษ. 

- สป.กษ. และ
ทุกสว่น

ราชการใน
สังกัด 

    1. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานด้านการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 4 -5 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการ
ท างานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและลดความเสี่ยงในการทุจริต 
2. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตส านึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 -5 
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
และแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปี 2562 
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 15-16) 

6. กิจกรรมส่งเสริม
เทิดทูน สถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ     
3  กิ จ ก ร ร ม      
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทั้งสิ้น 
31,958 คน 

1. เผยแพร่พระราชกรณีย
กิ จ ส า คัญ และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จกรรมสามารถ เรี ยน รู้
ประวัติศาสตร์ไทย รวมถึง
น้ อ ม ส า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า
กรณาธิ คุณของพระมหา
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
จักรี 
2. ร่ วม เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริ ย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์เนื่องในวัน
ส าคัญอันเป็นมหามงคลแก่
ปวงชนชาวไทย  

10,592,130 
บาท 

สป.กษ. และ
ทุกสว่น

ราชการใน
สังกัด 

    1. จัดนิทรรศการ “คือไทยใต้ร่มพระบารมี” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ของ
พระราชาใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย” ในชื่อ “236 ปี ใต้ร่มพระ
บารมีจักรวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 15 กันยายน 2562    
ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” จ านวน 168 ต้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
3. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ สืบสาน เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17-19) 

7. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณแีละด ารงไว้ซึ่ง
วิถีวัฒนธรรมไทย เช่น 
วันขึน้ปีใหม่ และวัน
สงกรานต ์

3 กิจกรรม 1. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทยและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
2. เห็นความส าคัญกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
3. สร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

25,000 บาท สป.กษ. และ
ทุกสว่น

ราชการใน
สังกัด 

    1. จัดกิจกรรม “ท าบุญขึ้นปีใหม่ เติมใจด้วยธรรมะ” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2562 และวันที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการ
ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังพระธรรม
เทศนา พร้อมถวายปัจจัยไทยทาน 
2. กิจกรรมท าบุญศาลพระภูมิและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
หรือวันปีใหม่ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 
3. พิธีถวายเทียนพรรษาเนื่ องในวัน เข้ าพรรษา ประจ า ปี 2562             
ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 20-22) 



โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลพัธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ ์

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

8. กิจกรรมกฐนิ
พระราชทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

1 กิจกรรม 1. สืบสานประเพณีอันดีงาม  
2. การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
ต่อชุมชนและวัด ในการท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา 

- สป.กษ. และ
ทุกสว่น

ราชการใน
สังกัด 

    1. ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปี 2561  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 23) 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงานจ านวนชุมชน 
 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงานในปี ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวนรวม  -  คนโดยเฉพาะเด็กอายุ ๕-๑๔ ปีมีจ านวนรวม  -  คน 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    -     แห่ง 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       68      แห่ง 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      31,958       คน 
 จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม    322 หมู่บ้าน เกษตรกร 664 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน 
 
ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)    สถานที่ต้ัง 65 หมู่ 1 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อผู้ประสานงาน    นางสาวนิโลบล  อ่ าเอ่ียม      โทร    053-328496-8 ต่อ 1204 
ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
การด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า 
๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
  ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะท างาน 1 ค าสั่ง 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ เป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กษ. และ
ด าเนินการประเมิน ITA 

จั้งตั้งคณะท างานงานคุณธรรมฯ ตามค าสั่งที่ 333/2561 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และจัดการประชุมเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

 

๒. จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม       
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   1 แผนปฏบิัติการ  จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบัน โดยยึด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่บุคลากรและเครือข่าย  

  8 โครงการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 
ได้รับการส่งเสริม และสามารถน าไป
ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
ชีวิตประจ าวัน 

สถาบันด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในการท างานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิต
อาสา โครงการฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สวพส. กิจกรรมการประเมิน ITA 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันการกระท าผิดและต่อต้าน
การทุจริต กิจกรรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมสืบสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึงวิถี
วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมกฐินพระราชทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 

๕. มีการก าหนดเป็นนโยบายส าคัญโดยสอดแทรกการส่งเสริม
คุณธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม 

  3 กิจกรรม เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
สามารถน านโยบายไปปรับใช้ เป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน
และด าเนินโครงการตามภารกิจ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบัน “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดี
มีสุขด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2560 -
2564) โดยน าหลักการท างานของโครงการหลวง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ 

 



ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
การด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า 
3. ประธานคณะกรรมการสถาบันออกประกาศสถาบัน เรื่อง    
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ สวพส. 

๖. มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น 

  101 หน่วยงาน 1. ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรั ชญา เศรษฐกิจพอ เพีย ง  ฟื้ นฟู
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
พัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหาร
ปลอดภัย มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น จ านวน 33 
หน่วยงาน ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
2. มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนโดย
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของสถาบัน จ านวน 68 
หน่วยงาน 

 

๗. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด 

  2 โครงการ ปรับปรุงระบบการท างาน เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท างาน 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สวพส. 
และกิจกรรมการประเมิน ITA โดยได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม เช่น 
1. แต่งตั้งคณะท างานคุณธรรมฯ เพื่อวางแผน ขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และการประเมิน ITA ของสถาบัน 
2. ออกประกาศสถาบันเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 7 
มาตรการ 
3. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏบิัติงาน 
4. จัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
5. ด าเนินการประเมิน ITA โดยศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ศึกษาตัวชี้วัด 
และด าเนินการตามคู่มือและปฏิทินการประเมิน 

 

๘. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดได้รับการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน 

  3 โครงการ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจใน
ภารกิจหลักของสถาบัน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ท างาน
ร่ วมกับชุ มชนและ เจ้ าหน้ าที่ ขอ ง

1. โครงการจิตอาสา “กิจกรรมเสริมสร้างการบูรณาการงาน
ของ สวพส.” 
2. โครงการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 



ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
การด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า 
สถาบันด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และปลูกฝังให้มีความเสียสละ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝัง
ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน  

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สวพส. 

๙. มีหน่วยงาน/องค์กรในเครือข่ายให้ความส าคัญกับการจัด
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

  1 โครงการ 
2 กิจกรรม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการ
ท างานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิด
ทุจริตในหน่วยงาน 
2. สร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและท างานร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่อื่นในสังกัด กษ. 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบรามการ
ทุจริตซ่ึงจัดโดย สป.กษ. 2 ครั้ง ได้แก่ 
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 
2562 
2. การปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือ่วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 

 

๑๐. มีหน่วยงานในเครือข่ายให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  68 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตระหนัก
ถึงความส าคัญ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อน้อมส านึกในพระมหา
กรุณา ธิ คุณ  เทิ ดทู นสถาบั นช า ติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

1. จัดนิทรรศการ “คือไทยใต้ร่มพระบารมี” ภายใต้แนวคิด 
“ศาสตร์ของพระราชาใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย” ใน
ชื่อ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 
2561 – 15 กันยายน 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน     
2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” จ านวน 
168 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 
24 หน่วยงาน 
3. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ สืบสาน เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน 
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มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า 
๑๑. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดเข้าร่วมหรือ

สนั บสนุ นจั ดกิ จ ก ร รม เทิ ดทู นสถาบั นชาติ  ศ าสนา 
พระมหากษัตริย์ 

  เจ้าหน้าที่สถาบัน 
และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน นกัเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชน จ านวน 
31,958 คน 

เจ้าหน้าที่สถาบัน และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึง
ประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ และ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

1. จัดนิทรรศการ “คือไทยใต้ร่มพระบารมี” ภายใต้แนวคิด 
“ศาสตร์ของพระราชาใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย” ใน
ชื่อ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 
2561 – 15 กันยายน 2562 มีเจ้าหน้าที่สถาบัน และ
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 31,098 คน     
2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” จ านวน 
168 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 มี เจ้าหน้าที่สถาบัน และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นัก ศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 463 คน     
3. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ สืบสาน เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี
เจ้ าหน้ าที่สถาบัน  และบุคลากรจ ากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 397 คน     

 

๑๒. มีเครือข่ายได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณธรรม องค์กร/
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ  

  322 หมู่บ้าน และ 
เกษตรกร 664 ราย 

1. หมู่บ้านบนพื้นที่สูงได้รับองค์ความรู้
จากมูลนิธิโครงการหลวง และสามารถ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
สามารถขับเคลื่อนงานสถาบัน เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้และเกิดเป็นเครือข่าย
ก า ร แ ลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ ร ะ ห ว่ า ง
เกษตรกร 

1. น าองค์ความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่สูงต่างๆ โดยในปี 2562 มีหมู่บ้านที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต จ านวน 322 
หมู่บ้าน  
2. ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
ยกระดับผู้น าเกษตรกรซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ท าหน้าที่เสมือน
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันที่ประจ าในแต่ละพื้นที่ ท าหน้าที่เป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน       
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
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3. บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
หมู่บ้านหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    
“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562  

 


