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ถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

  
กรมพัฒนาที่ดิน มีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติ

คุณ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินผู้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เป็นที่ปรากฏ                  
ต่อสาธารณะเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินประพฤติปฏิบัติตาม เป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
ท าให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความความเชื่อมั่นศรัทธาในความดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
          กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดินดังกล่าวข้างต้น 
เป็นไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 หมวดที่ 1 มาตรฐานทางจริยธรรม และ
ประมวล  จริยธรรม มาตรา 5 หลัก เกณ ฑ์ การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 
ก าหนดให้ส่วนราชการโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
มีหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง 

 

ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างสม่ าเสมอ 
ประกอบกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 -2564) ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์โดย
รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพ่ือร่วมสร้างให้
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมและด าเนินการเพ่ือส่งเสริม ให้บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมได้รับการยก
ย่องเชิดชูเป็นบุคลากรผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนที่ดีสืบ ไปโดยได้บรรจุกิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม คุณธรรมของของกรมพัฒนาที่ดินประจ าปี 2564  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอกรม ขออนุมัติโครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก

บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน 

และจัดท าหนังสือเชิญชวนให้กอง/ส านัก ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงานในกรมพัฒนา
ที่ดินคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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4. กอง/ส านัก เสนอชื่อ บุคลากรจ านวน 3 กลุ่ม คือข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาที่ดินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 

 2) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล 

 3)  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ได้รับการยกย่องทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ในส่วนราชการ และในสังคม 

4) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีผลงานและภาพลักษณ์         
ที่ปรากฏต่อสาธารณชนที่ถือเป็นแบบอย่างท่ีดี 

5) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 มาตรา 5 
มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ข้อ คือ  

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
(3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
    และมีจิตสาธารณะ  
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ   

6) เป็นผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 

โดยแต่ละกอง/ส านัก เสนอชื่อบุคลากรจ านวน 3 กลุ่ม คือข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างประจ า กลุ่มละ 1 คน แล้วแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้กรอกแบบแสดงประวัติ 
และผลงาน โดย ผอ.กอง/ส านัก ต้นสังกัด ประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมิน 
ในส่วนของผู้บังคับบัญชา ระดับ ผอ.กอง/ส านัก และส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด โดยเสนอชื่อ
อย่างน้อย กอง/ส านักละ 1 คน 

5. กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน  
6. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  ในองค์ประกอบต่างๆ  คะแนนรวม 100 คะแนน 
ประกอบด้วย การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 40 คะแนน  การปฏิบัติตามคุณลักษณะ     
พึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 30 คะแนน ผลงานดีเด่น 30 คะแนน   

7. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ 
และประกาศผลการคัดเลือก  

8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายในเดือนเมษายน2564 และจะได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันคล้าย 
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 
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ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าสรุปข้อมูลของผู้สมัครบางรายเขียนทุกกิจกรรมที่ร่วมด าเนินการ และลายมือค่อนข้าง

อ่านยาก ท าให้ยากต่อการจัดท าสรุปในภาพรวม ควรปรับวิธีการกรอกข้อมูลการสมัครและการลงนาม ให้เป็น
ระบบออนไลน์ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาในการด าเนินการ 

2. การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงานส่งบุคลากร มีการแจ้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
โดยให้ส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลานาน ท าให้หลายหน่วยงานไม่ได้ส่งรายชื่อ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของปีงบประมาณถัดไป จึงต้องเลือกวันที่รับสมัครให้
เหมาะสม และด าเนินการสรุปรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 เพ่ือที่จะด าเนินการ
คัดเลือกพร้อมกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 
1. บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีขวัญก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นต่อไป  
2. มีเครือข่ายกลุ่มผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน  
3. ภาพลักษณ์องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป  
4. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

 

สรุป   
การยกย่องเชิดชูบุ คลากรกรมพัฒนาที่ ดิน  โดยการ

ด าเนินการคัดเลือก ทั้งจากกลุ่มของบุคลากรประเภท ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจ า ผู้ซึ่งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง     
ที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และเสริมสร้างให้บุคลากรกรมฯ มีความความเชื่อมั่น
ศรัทธาในความดี และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 
https://www.ldd.go.th/WEB_AwardLDD/Year_2564.html 

รายนามบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปี 2564 
 

 

 
    ----------------------------------------------------- 

          
23 พฤษภาคม 2564  

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

https://www.ldd.go.th/WEB_AwardLDD/Year_2564.html

