


แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 6 เดือน 
 

 
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 6 เดือน        13        โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน รวม      5,723,378       บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน      5,723,378       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.” 

๑ ครั้ง 
 

๑. สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้
เกิดไฟป่าและหมอกควัน  
๒. ส่งเสริมการท่างานร่วมกัน 
และเสริมสร้างการท่างานด้วยจิต
อาสา 

๑๒,๕๐๐ 
บาท 

สวพส.     กิจกรรมจิตอาสาท่าแนวกันไฟป่าตามจุดเสี่ยงของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน (เอกสารแนบ 1) 

๒. ประกาศเจตจา่นงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรธรร
มาภิบาลและความโปร่งใส 

1 กิจกรรม ๑. สถาบันมีประกาศเจตจ่านง
ของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. เสริมสร้างจิตส่านึก ค่านิยม 
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 

- สวพส.     1. ผู้อ่านวยการสถาบันคนปัจจุบันมีประกาศเจตจ่านง
การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สถาบัน ทั้ งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ 
(เอกสารแนบ 2 - 3) 
๒. ผู้อ่านวยการสถาบันมีนโยบายและประกาศไม่รับ
ของขวัญในช่วงเทศกาล (No gift policy) เผยแพร่      
ณ ที่ท่าการ เว็บไซต์ และ Facebook ของสถาบัน 
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๓. 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 

20,900 
บาท 

สวพส.     สถาบันได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ จ่านวน 2 คน เพื่อเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลัก
ประจ่า” รุ่นที่ 5/63 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2563 – 29 ธันวาคม 2563 
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวสามารถน่าแนว
ทางการด่าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการท่างานในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน 
ท่างานด้วยความเสียสละ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน 
และค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

๔. 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 

5,667,395 
บาท 

สวพส.     ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ยทุธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 การจัดท าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหาร
จัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดท่าขอบเขต
ที่ดินรายแปลง 9 หมู่บ้าน 1,159 ราย 2,597 แปลง 
27,916.67 ไร่  จัดเวทีสร้างเข้าใจรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงาน แผนชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบชุมชน เพือ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินอยา่งยั่งยืน 24 ครั้ง 1,440 คน 

2 รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ าล าธาร โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
 สนับสนุนการอนุรักษแ์ละฟื้นฟปู่าต้นน้่าล่า
ธาร ปา่ชุมชน และป่าอนุรกัษ์ โดยมีเป้าหมายพื้นทีป่ลูก
ป่าโดยดูแลรกัษาปา่แปลงเดิม  67,000 ต้น โดยอยู่
ระหว่างการส่ารวจ จัดเตรียมกลา้ไม้ และพื้นที่ด่าเนิน
กิจกรรม 

3 ส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
สอยในครัวเรือน 
             ร่วมกับโครงการปลกูป่าชาวบ้านในพระบรม
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ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
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(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 
ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยส่งเสริม
การปลูกปา่ชาวบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ท่ากิน 
โดยมีแผนในการปลกูป่าชาวบา้นฯ 45,000 ต้น 335  
คน พื้นที่ 630 ไร่ โดยอยู่ระหว่างเตรียมกล้าไม้ และพื้นที่
ปลูก โดยก่าหนดปลูกในช่วงฤดูฝน 
 
4 ส่งเสรมิกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน 
              โดยทา่แนวกันไฟ เพื่อป้องกนัไฟป่า และลด
ปัญหาหมอกควัน ระยะทาง 1,034 กิโลเมตร 2,753  
คน ฝายชะลอน้า่ 214 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างด่าเนินการ
กิจกรรมอื่นๆต่อไป 

5 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
             ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ปรับปรุงดินตามผลการตรวจวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการแก่เกษตรกรจา่นวน 5 ครั้ง 120 ราย 
สามารถผลิตน้่าหมักชวีภาพเพื่อการปรบัปรุงดินจ่านวน 
1,250 ลิตรผลิตปุ๋ยหมักเพือ่ปรับปรุงดินจ่านวน 179  
ตัน สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน
ในห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ย(Soil Laboratory)จากแปลง
เกษตรกรจ่านวน 50 แปลง/50ตัวอย่าง และตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินจากแปลงเกษตรกรด้วย
ชุดตรวจวิเคราะห์ดินในสนาม(Soil Test Kit) จ่านวน 60 
ตัวอยา่ง (จากแปลงเกษตรกร 60 ราย) 

6 ส่งเสรมิการปลูกหญ้าแฝก 
   6.1 สนับสนุนการผลิตกลา้หญ้าแฝกในชุมชน ส่งเสริม
ให้เกษตรกรจัดท่าแปลงขยายพันธุ์ในพืน้ที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จ่านวน 9 แห่ง ได้แก่ ผาแตก 
ป่าแป๋ โหล่งขอด แม่สอง สบเมย สบโขง วาว ีสะเนียน 
และบ่อเกลือ คาดวา่จะสามารถผลิตกลา้หญ้าแฝกได้
ประมาณ 900,000 กล้า 
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    6.2 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกรว่มกบัระบบการปลกู
พืชและอื่นๆ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
    6.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการปลูกพืช
ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดียว โดยการปลูกไม้ผลร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเป็น
พืชพี่เล้ียง และพัฒนาแปลงของเกษตรกรน่าร่องให้เป็น
แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จา่นวน 
10 แห่ง ได้แก ่วาว ีห้วยกา้งปลา สบโขง โหล่งขอด     
แม่สอง สบเมย แม่สามแลบ บ่อเกลือ ปางยาง และ      
ถ้่าเวียงแก  

๕. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ 

๑ ครั้ง บุคลากรใหม่ของสถาบันทราบถึง
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ด่าเนินงานของสถาบัน และมี
ความรู้  ความเข้ า ใจหลักการ
ท่างานของมูลนิธิโครงการหลวง 
หลักการด่าเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง และเรียนรู้
แนวทางการท่างานร่วมกันภายใน
สถาบัน 

16,400 
บาท 

สวพส.     โครงการปฐมนิเทศบุคลากร สวพส. หลักการท่างานของ
มูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง ประจ่าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 – 23 
มีนาคม 2564 (เอกสารแนบ ๔) 

๖. จัดท่าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑ กิจกรรม สถาบันมีคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อ ให้ เจ้ าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

- สวพส.     สถาบันได้ทบทวนและจัดท่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยมีเน้ือหาประกอบด้วยความหมาย รูปแบบ และวิธีการ
รับมือกับเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงรวบรวม
ข้อเท็จจริง หรือกรณีตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นในสถาบันและ
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ 5) 

๗. กิจกรรมการประเมินองค์กร
คุณธรรม / โครงการมอบรางวัล
องค์กรโปร่งใส 

1 กิจกรรม สถาบันสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส และเข้าร่วม
โครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส 
ครั้งที่ 10 

1,191 บาท สวพส.     สถาบันเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 
โดยได้ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน ไปยังส่านักงาน 
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

    สถาบันด่าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่ก่าหนด โดย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
ITAS และน่าเข้าข้อมูลลงในระบบ ดังนี้ 
๑. จ่านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของ



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) 

ในสังกัด สถาบันตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ่านวยการส่านัก หัวหน้า
กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่สถาบันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จ่านวน 202 คน 
๒. จ่านวนและรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่      
ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการตามภารกิจของสถาบัน เช่น 
เกษตรที่ได้รับการส่งเสริม ร้านค้าหรือนิติบุคคลที่ท่า
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างกับสถาบัน ผู้เข้ารับบริการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จ่านวนทั้งสิ้น 453 ราย 

9. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการ
ด่าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของ สวพส. 

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

4,992 บาท สวพส.     คณะท่างานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การด่าเนินงานของ สวพส. ด่าเนินการประชุมร่วมกัน 2 
ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ก่าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด่าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการ
ด่าเนินงานและแจ้งก่าหนดการประเมิน ITA ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เอกสารแนบ 6-7) 

๑0. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของคนและชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
เกษตรบนพื้นที่สูงได้รับการ
พัฒนาแบบโครงการหลวง 

310 
หมู่บ้าน 

ชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
โครงการหลวงและน้อมน่าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

- สวพส.     1. ไตรมาสที่ 1 ได้ด่าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้า
ด่าเนินงานในปี 2564 จ่านวน 511 หมู่บ้าน โดยแยก
ออกเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการกลวง 
388 หมู่บ้าน และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิ่น 123 หมู่บ้าน 
2. ไตรมาสที่ 2 มีแผนการปฏิบัติงานรายหมู่บ้านที่จะเข้า
ด่าเนินงาน จ่านวน 310 หมู่บ้าน โดยแยกออกเป็นพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการกลวง 210 หมู่บ้าน 
และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูก
ฝิ่น 100 หมู่บ้าน 

๑1. กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

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

- สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ

    1. พิธีบา่เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร่าลกึ เนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  
ธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 8) 



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) 

ในสังกัด 2. นิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “จอมราชย์ 
ปราชญ์แห่งดิน” เมื่อวันที ่30 พฤศจิกายน 2563 –       
6 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 9) 

๑2. การจัดนิทรรศการโครงการ
ขยายผล ในงานโครงการหลวง 
2563 

1 กิจกรรม สถาบันร่วมจัดงานโครงการหลวง 
และสามารถจัดนิทรรศการเพื่อ
แสดงผลการด่าเนินงานจากการ
ขยายผลส่าเร็จของโครงการหลวง
ในการพัฒนาประเทศชาติ 

- สวพส.     มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงาน“โครงการหลวง 
2563” ภายใต้แนวความคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา    
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่วันที่ 21-27 ธันวาคม 
2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เอกสารแนบ 10) 

๑3. กิจกรรมสืบสานประเพณี
และด่ารงไว้ซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย 
เช่น วันขึ้นปีใหม่และวัน
สงกรานต์ 

1 กิจกรรม สถาบันมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี
บุคลากรและประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

- สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ
ในสังกัด 

    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้
ก่าหนดจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้ งที่  ๙ 
ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2563        
ณ ลานราษฎร์รักบาท อุทยานหลวงราชพฤกษ์  (เอกสาร
แนบ 11) 

 

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      รวมแล้วมากกว่า 1000      คน 
 จ่านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม   -  แห่ง 

 

 


