
 แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 6 เดือน 
 

 
ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน   กรมพัฒนาที่ดิน    สถานที่ตั้ง  2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. 10900 
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวชาสิณี  สัมฤทธิ์  นางสาวธัญญรัตน์  สนธิ    โทร   0-2579-2656 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน   29   โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน รวม  48,108  บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน   346,100   บาท 
 จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการจ านวน...............................บาท 

 

 
โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

1. โครงการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

จ านวน  
100 คน 

1.ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ คือ 
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้เสริม 
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในมาตรฐาน
ทางคุณธรรม
จริยธรรม และสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
อีกทั้งสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
บรรลุผล เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของคน
ในหน่วยงาน และ
น าไปสู่การเป็นสังคม
คุณธรรม 

11,050 กองการ
เจ้าหน้าที ่
 

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ  
- จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม” เมื่อวันที่ 
18  ก.พ.  ๖4                  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
มีผูเ้ข้ารับการอบรม
รวม 236 คน  

 2. กิจกรรม
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ความรู้เพื่อปลูก
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตประพฤต ิ
มิชอบให้แก่
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจากสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ 
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ตระหนักถึงผลของ
การกระท าการทุจริต 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่
 

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ผู้บริหารกรมฯ และ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วม
โครงการรณรงค์ 
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 9 ธันวาคม  
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (International 
Anti-Corruption Day) 
ณ กระทรวงเกษตรฯ    
- ผู้บริหารกรมฯ และ
เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต       
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เสริมสร้าง
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

ธรรมาภิบาล ต่อต้าน
การทุจริต” เมื่อวันที ่
15 มี.ค.64               
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Antic
orruption/index.htm 
 

๓. กิจกรรมถอด
องค์ความรู้จาก
กิจกรรมการ
ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมของปี 
พ.ศ. 2564  
เพื่อเผยแพร่ และ
สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่
องค์กรอื่นได้ 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมสามารถ
ถ่ายทอดแพร่  
ขยายผลไปสู่องค์กร
อื่นได ้

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

    อยู่ระหวา่งด าเนนิการ 
- ไดถ้อดองค์ความรู้ 
และ จ านวน ๒ เร่ือง 
ได้แก่ 
   ๑. “มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
   2.  “วินัยและการ
รักษาวินยั” 
และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์กรมฯ  

4. โครงการ พด.
ร่วมใจท าบุญ 
ตักบาตร ช าระ
จิตใจ ใฝ่ใน
คุณธรรม 
 

จ านวน 
1 โครงการ 

เพื่อให้บุคลากร                
กรมพัฒนาที่ดิน                
และประชาชนทัว่ไป
ภาคภูมิใจในวถิีชีวิต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ     
สืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
โดยระหว่างเดือน  
ต.ค. 63 – มี.ค.64 
ไดจ้ัดกิจกรรมท าบุญ  
ตักบาตร รวม 4 ครั้ง 

๕. กิจกรรมยกยอ่ง
ข้าราชการดีเด่น 

จ านวน 
๑ กิจกรรม 

ข้าราชการภายใน
หน่วยงานได้รับ                 
การยกย่องและ                     
เป็นแบบอยา่งที่ดี   
ขององค์กร 

6,400 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
- การประชุมคณะ 
กรรมการคัดเลือก 
บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ครั้งที่ 1/2564                  
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64  
ไดคั้ดเลือกข้าราชการ 
จ านวน 2  ราย เป็น
ข้าราชการดีเด่น 

6. กิจกรรมการ 
ยกยอ่งบุคลากร 
ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 

จ านวน 
๑ กิจกรรม 

บุคลากรได้รับการ       
ยกยอ่งและเป็น
แบบอยา่งที่ดีของ
องค์กร 

6,100 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
- การประชุมคณะ 
กรรมการคัดเลือก 
บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ครั้งที่ 1/2564                  
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64  
ไดคั้ดเลือกบุคลากร  
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

จ านวน 5 ราย เป็น
บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 
ของกรมฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
 -มีการเผยแพร่ประกาศ
เกียรติคุณบนหน้า       
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 
- ก าหนดมอบโล่รางวลั
ในวันสถาปนากรมฯ  
วันที่ ๒๓ พ.ค. 64 

7. กิจกรรมการยก
ย่องเชิดชูบุคลากร/
หน่วยงาน/โครงการ/
กิจกรรมดีเด่น  
กรมพัฒนาที่ดิน 

จ านวน 
๑ กิจกรรม 

บุคลากรหรือ
หน่วยงานได้รับการ
ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 
และเผยแพร่เกยีรติคุณ
บุคลากรหรือ
หน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ให้เกิดการยอมรับ
และประพฤต ิ              
ปฏิบัติตาม 
 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ   
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นของ
กรมฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
-มีการเผยแพร่ประกาศ
เกียรติคุณบนหน้า       
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 
- ก าหนดมอบโล่รางวลั
ในวันสถาปนากรมฯ  
วันที่ ๒๓ พ.ค. 64 

8. กิจกรรมการ
สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่
ดีต่อความรู้สึกนึกคิด
ของประชาชน ความ
น่าเช่ือถือ ศรัทธา 
จากประชาชนที่มีต่อ
หน่วยงาน สถาบัน
หรือองค์กร ซึ่งท าให้
บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจ 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
โดย ระหว่างเดือน                 
ต.ค.63 - มี.ค.64 
ได้จัดกิจกรรม 
1. กิจกรรมจิตอาสา  
การบริจาคโลหิต  
“1 กระทรวง 1 การให้
เพื่อคุณภาพคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค  
New Normal” 
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. กิจกรรมการแสดง 
ออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต                 
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลต่อต้าน 
การทุจริต” เมื่อวันที ่
15 มี.ค. 64  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
3. กิจกรรมการเชิดชู
เกียรติบุคคลต้นแบบ  
โดยมีการเผยแพร่
ประกาศเกียรติคุณ     
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือน  
และบุคลากร ผูม้ีคุณธรรม 
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

และจริยธรรมดีเด่น    
บนหน้าเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดิน  

9. ประกาศ
เจตจ านงของ
ผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่
องค์กรธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 
 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

มีประกาศเจตจ านง
ของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต              
ทุกรูปแบบ  

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ด าเนินการแล้ว 
- มีการเผยแพร่ประกาศ 
เจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และมีคุณธรรม 
บนหน้าเว็บไซต์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผู้บริหารกรมฯ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
ได้ร่วมกันรณรงค์ 
การต่อต้านการทุจริต 
และพร้อมใจกัน
แสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ต่อต้าน 
การทุจริต  ในพธิีเปิด
การฝกึอบรม“เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต” เมื่อวันที่ 
15 มี.ค. 64  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  โดย
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประธานการฝึกอบรม 
ได้กล่าวเปิดการ
ฝึกอบรมและเน้นย้ า
ให้ปฏิบัติตามเจตจ านง
ที่ได้ประกาศไว้  
 

10. กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศขา้ราชการ
ใหม่ หัวขอ้  
- อุดมการณ์สถาบัน

พระมหากษัตริย ์
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- จิตอาสา 
- การเป็นข้าราชการ 

ที่ด ี

จ านวน 
1 กิจกรรม 

ข้าราชการใหม่                
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ การเป็น
ข้าราชการที่ดี                 
การด าเนินชีวิต                
และการปฏิบัติงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ  
- สถานที ่กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผู้เข้าร่วม : 
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
จ านวน 39 ราย 

11. กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
 

1 กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรม ี
จิตอาสามีสว่นร่วม
เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

- ทุก
หน่วยงาน 

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

12. การบริจาค
โลหิต 

จ านวน  
๑ ครั้ง 

บุคลากรมีจิตส านึก
ของการให้เพื่อสังคม 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 ครั้ง 
1. วันที่ 17 พ.ย. 63 
จ านวน 61 คน 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. วันที่ 8 มี.ค. 64  
ส่วนกลาง จ านวน 103 คน 
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

สพข.2 จ านวน 15 คน 
สพข.10 จ านวน 7 คน 
รวม 125 คน 

13. โครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

จ านวน 
100 คน 

 บุคลากรได้รับความรู้ 
เข้าใจขอบเขตการใช้
ดุลยพินิจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
สามารถพัฒนา
สมรรถนะและ 
ขีดความสามารถ 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

24,558 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต” เมื่อ
วันที่ 15–16 มี.ค.64 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
มีผูเ้ข้ารับการอบรม 
จ านวน 190 คน             
ผูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 86 คน 
และ ผูเ้ข้าร่วมพิธีเปิด 
จ านวน 26 คน     
รวมทั้งสิ้น 302 คน 

14. กิจกรรม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม และ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

จ านวน 
๑๐ ครั้ง 

บุคลากรมีการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม และ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการของ
หน่วยงาน 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
ทั้งนี้ ระหว่างเดือน  
ต.ค.63 - มี.ค.64 ได้
ด าเนินการ 
1. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ               
พลเรือน โดยการจัด              
ฝึกอบรมหลักสูตร“การ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม” เมื่อวันที่ 
18 ก.พ. 64                 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน                 
ผูเ้ข้ารับการอบรม               
รวม 236 คน 
2. ในการจัดปฐมนิเทศ
มีข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ลงนามรับทราบ
ประมวลจริยธรรมฯ  
และข้อบังคับวา่ด้วย
จรรยาข้าราชการของ
หน่วยงาน รวม 39 คน 

15. เผยแพร่
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม  
พ.ศ. 2562  
ของส านักงาน กพ. 

จ านวน 
1 ครั้ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ด าเนินการแล้ว โดย 
1. เผยแพร่พระราช 
บัญญัตมิาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562  
 ผ่านทาง เว็บไซต์กรมฯ
www.ldd.go.th/Web_
Ethics/Detail/law.htm 
2. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน 
พระราชบัญญัติ ฯ  
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

โดยการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “การส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม” เมื่อวันที่ 
18 ก.พ. 64                 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน                 
ผูเ้ข้ารับการอบรมรวม 
236 คน 
3. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจพระราช 
บัญญัตฯิ ในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ/
พนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ รวม 39 คน             

16. กิจกรรมการ
ประเมินองค์กร
คุณธรรม 
 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

เสริมสร้างสังคมดีและ
เป็นองค์กรคุณธรรม 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
โดยระหว่างเดือน  
ต.ค.63 -  มี.ค.64 
ไดจ้ัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามแนวทางการประเมนิ
องค์กรคุณธรรม   

  1. กจิกรรมจิตอาสา 
การบริจาคโลหิต  

   "1 กระทรวง 1 การให้ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในยุค New Normal"     
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. การเข้าร่วมการ
รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 9 
ธันวาคมวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-
Corruption Day)  
ณ กระทรวงเกษตรฯ  
3. กิจกรรมการแสดง 
ออกเชิงสัญลักษณ์ใน
การฝึกอบรม หลักสูตร 
"เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต" 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
302 คน  
4.  การจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม” ผูเ้ข้ารับการ
อบรมรวม 236 คน 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

17. กิจกรรม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ค่าคะแนน
ในการ

ประเมิน 
มากกว่า 

ร้อยละ ๘5 

- จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
ประจ าป ี2564  
- ระดับคะแนน ITA         
ปี 2564 ผา่นเกณฑ์ 
85 คะแนน 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
1. กรมฯ ได้แต่งตั้ง
คณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ  
2. คณะท างานฯ  
ได้ประชุม เพื่อจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ประจ าปี 
2564  
3. จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ (ITA) ประจ าปี 
2564 ในวันที่ 5 เม.ย. 
64 ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
 

18. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระท า
ผิดวินัยและต่อตา้น
การทุจริตระหวา่ง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยและตอ่ต้านการ
ทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมฯ เข้าร่วม 
โครงการสัมมนา 
จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 

   1. โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การสร้างมาตรการ
แนวทางในการปอ้งกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
โดยการประเมิน 
ความเส่ียงการทุจริต 
รุ่นที่ 1 จัดโดย ศปท.กษ. 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
2.  โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเพิ่มประสิทธภิาพ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จัดโดย ศปท.กษ. 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
 

19. โครงการ
เกษตรอินทรีย์                 
ในโรงเรียน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

จ านวน 
1 โครงการ 

1. นักเรียนใน
โรงเรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
พื้นฐานด้านการ
พัฒนาที่ดิน และการ

- กวจ.     ได้รับอนุมัติโครงการฯ
และได้รับงบประมาณฯ 
แล้วในไตรมาส 3 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

ผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่
ครอบครัวและคนใน
ชุมชนได้ 
2. ครูเกษตรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
พื้นฐานด้านการ
พัฒนาที่ดิน และการ
ผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย ์
3. มีศูนย์เรียนรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินและ
ด้านการเกษตร
อินทรีย์ในโรงเรียน 
4. ประชาชนใน
ชุมชนลดการใช้
สารเคมีในการท า 
การเกษตรกรรมและ
สนใจปรับเปลี่ยนมา
ผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย ์
5.โรงเรียนมีอาหาร
ปลอดภัยจากพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ส าหรับ
ใช้เป็นอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน  

20. โครงการ
พัฒนาต่อยอดกลุ่ม
เดิมที่เข้มแข็ง
ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมี (ครัว
ไทยสู่ครัวโลก) 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

1.เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เร่ืองการใช้สาร 
อินทรีย์ลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร และ
ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร เพื่อใช้ใน
การผลิตสารอินทรีย์
2.พื้นที่ทาง
การเกษตรของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
การใช้สารอินทรีย์ มี
ความเหมาะสมตาม
หลักวิชาการของกรม
พัฒนาที่ดิน                     
3. เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมีทางการ 
เกษตรลดลงท าให้ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่ม
รายได้ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

- กทช.     ได้รับอนุมัติโครงการ
และได้รับงบประมาณฯ 
แล้วในไตรมาส 3 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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. เกษตรกรมีสุข 
อนามัยดีขึ้น ดินได้รับ
การฟื้นฟูดีขึ้น มีความ
ยั่งยืนทางการเกษตร
และรักษาสิ่งแวดล้อม  

21. กิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับภาค
ส่วนอื่นๆ 

จ านวน 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีจิตอาสา  
มีความเสียสละ  
มีส่วนร่วมเพื่อสังคม 

- พด.     - ด าเนินการ ระหว่าง 
เดือน ต.ค.63 – มี.ค.64 
จ านวน 4 ครั้ง 
1. ร่วมบริจาคโลหิต              
กิจกรรมจิตอาสา 
“1 กระทรวง 1 การให้
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยิ่งขึ้นในยุค New 
Normal”  เมื่อวันที ่
8 มี.ค. 63 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. กรมฯ ร่วมกบั 
บริษัทจุลไหมไทย 
จัดอบรมความรู้เรื่อง 
ดินและการปรับปรุง 
ดินปลูกหมอ่นเลีย้งไหม  
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 
3. ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาท่าเรือ 
ตาพะเยา เนื่องใน 
วันกองทัพไทย  
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 
4. ร่วมโครงการ 
“หน่วยบ าบัดทุกข ์
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม 
และความปรองดอง 
สมานฉันท์ ให ้
ประชาชนจังหวัด 
นครนายก”  
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 

22. กิจกรรม 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
หมอดินอาสาดีเด่น 

จ านวน 
1 ครั้ง 

หมอดินอาสาได้รับการ
ยกย่อง เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและเป็นการ
สร้างเครือข่ายกลุ่ม
หมอดินอาสาผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับจาก
สังคม 

- กวจ.     - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
โดยคณะท างานคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
และหมอดินอาสา
ประจ าป ี2564 ได้
ประชุมหารือคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
จากเกษตรกรที่มีผลงาน
เด่น ของส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  
เพื่อคัดเลือกเป็น 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
และหมอดินอาสาดีเด่น  
กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564  
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

23. กิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน 
 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

หมอดินอาสาสามารถ
จัดท าแปลงสาธิตและ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่  

- สพข./
สพด. 

    ได้รับอนุมัติโครงการฯ
และได้รับงบประมาณฯ 
แล้วในไตรมาส 3 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

24. จัดท าช่องทาง
เผยแพร่องค์ความรู้
จากหมอดินอาสา 
แก่เกษตรกร หรือ
ประชาชนผู้สนใจ 

จ านวน 
1 ช่องทาง 

เกษตรกร หรือผู้สนใจ 
สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในพื้นที่
การเกษตรของตน 
ช่วยให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิต และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและสามารถ
ใช้ทรัพยากรดินได้
อย่างยั่งยืน 

- กวจ.     - มีการเผยแพร่องค์
ความรู้จากหมอดิน
อาสา จ านวน 3 ชอ่งทาง 
๑. ทางเว็บไซต์กรมฯ   
- มีถังความรู้ด้าน
วิชาการ และ Info 
Graphic แบบง่าย  
บนเว็บไซต์กรมฯ  
เพื่อใช้ส าหรับการ
ฝึกอบรมหมอดินอาสา 
๒. ทาง Facebook  
กรมพัฒนาที่ดิน 
3. YouTube หมอดิน
อาสา 

25. กิจกรรม
ส่งเสริมเทิดทูน 
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

จ านวน 
2 กิจกรรม 

บุคลากรในสังกัดมี
ความจงรักภกัดี
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึง พระบรมวงศา
นุวงศ์ 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ด าเนินการแล้ว 4 
กิจกรรม ดังนี ้
1. ร่วมน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
ร่วมพิธวีางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวนั
สวรรคตพระบาท สมเดจ็
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั เมื่อวันที่ 23 
ต.ค. 63 ณ พระบรมราชา
นุสรณ์ พระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั 
พระลานพระราชวังดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
2. ร่วมคณะผู้บริหาร
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าถวาย 
แจกันดอกไม้ หน้า               
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี และลงนามถวาย
พระพรเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม ่พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
พระบรม มหาราชวัง  
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

3. จัดกิจกรรมเคารพ 
ธงชาติเพื่อแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และเป็นการ
แสดงความจงรักภักด ี 
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ์ เช่น  
สพข. 12 จัดกิจกรรม
เคารพธงชาติในวัน
จันทร์แรกของทุกเดือน  
4. กิจกรรมท าบุญตัก
บาตร โครงการ “พด.
ร่วมใจท าบุญตักบาตร 
ช าระจิตใจ ใฝ่ใน
คุณธรรม” ด าเนินการ
ระหว่างเดือน  
ต.ค. 63 – มี.ค.64 
จ านวน 4 ครั้ง  

26. กิจกรรมงาน
วันดินโลก 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้น้อม
ร าลึกถึงพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทานแนว
พระราชด าริด้านการ
พัฒนาทรัพยากรดิน
เพื่อการเกษตร  
 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ด าเนินการแล้ว 2 
กิจกรรม ดังนี ้
1.งานวันดินโลก   
ปี 2563 จัดขึ้น
ระหว่างวันที ่4-8 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวจิัยดินแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (CESRA) 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  
2. จัดพิธจีุดเทียนเพื่อ
สดุดีพระเกียรติคุณและ
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ วันพ่อ
แห่งชาติ และวันชาต ิ
โดยมีผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ 
ข้าราชการ และ
ประชาชน เข้ารว่ม  
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวจิัยดินแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (CESRA) 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

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) 

27. กิจกรรมสืบ
สานประเพณีและ
ด ารงไว้ซ่ึงวิถี
วัฒนธรรมไทย เช่น 
วันขึ้นปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ 
 
 

จ านวน 
๒ กิจกรรม 

บุคลากรร่วมกัน                  
สืบสานประเพณี                
และวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ด าเนินการแล้ว ดังนี ้
1. กิจกรรมพธิีสรงน้ า 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
เทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 
ณ ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาพิกุลทองฯ 
2. กิจกรรมพธิีสรงน้ า 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
เทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 
ณ ส านักงานพัฒนา 
ที่ดิน เขต 2 
3. กิจกรรมพธิีสรงน้ า 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
วันเทศกาลสงกรานต ์
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
หมายเหตุ : งดจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม ่ 
 

28. กิจกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่นเพื่อรับ
พระราชทานรางวัล
ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ 
 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

เกษตรกรได้รับ
พระราชทานรางวัล 
เป็นเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ  

- กวจ.      - อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
โดยคณะท างานคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
และหมอดินอาสา
ประจ าป ี2564 ได้
ประชุมหารือคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
จากเกษตรกรที่มีผลงาน
เด่น ของส านักงาน
พัฒนาที่ดิน เขต 1-12 
เพื่อคัดเลือกเป็น 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
เพื่อรับพระราชทาน
รางวัลในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ  
 

29. กิจกรรมกฐิน
พระราชทานกรม
พัฒนาที่ดิน 

จ านวน 
1 กิจกรรม 

บุคลากรได้ร่วมกัน   
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ไทย และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและวัด 
 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ด าเนินการแล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63 
ณ วัดแจ้งแสงอรุณ  
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร 
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หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงานจ านวนชุมชน 
 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง    
                                             กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

* สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ได้ทางเว็บไซต์ ศปท.กษ.  
   หัวข้อ ผลการด าเนินงาน  https://www.moac.go.th/anticorruption-home  

   ส่งให้ ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง.E–Mail.: anticor.moac@outlook.com  
   ภายในวันท่ี 23 เมษายน 2564 ช่ือผูป้ระสานงาน : นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ  โทร. 0 2629 9663 
 

https://www.moac.go.th/anticorruption-home
mailto:anticor.moac@outlook.com%20%20%20%20ภายในวันที่
mailto:anticor.moac@outlook.com%20%20%20%20ภายในวันที่

