
 แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 12 เดือน 
 
ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน   กรมพัฒนาที่ดิน    สถานที่ตั้ง  2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. 10900 
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวชาสิณี  สัมฤทธิ์  นางสาวธัญญรัตน์  สนธิ    โทร   0-2579-2656 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 12 เดือน   29   โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน รวม  48,108  บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน   346,100   บาท 
• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการจำนวน...............................บาท 

 

 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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. โครงการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

จำนวน  
236 คน 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
ร่วมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรม และสามารถนำ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
บรรลุผล เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของคน
ในหน่วยงาน นำไปสู่
การเป็นสังคม
คุณธรรม 

11,050 กองการ
เจ้าหน้าที ่
 

    - ดำเนินการแล้ว  
- จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม” 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ๖4                  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
ผูผ้่านการอบรม  
รวม 236 คน         

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

จำนวน 
1 กิจกรรม 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจากสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ 
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ตระหนักถึงผลของ
การกระทำการทุจริต 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่
 

    - ดำเนินการแล้ว 
- มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต  
ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Antic
orruption/index.htm 
และ Social Media ของ
กรม ดังนี้ 
- กิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 
ผู้บริหารกรมฯ และ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
โครงการรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 9 ธันวาคม  
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (International 
Anti-Corruption Day)  
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

ณ กระทรวงเกษตรฯ    
- กิจกรรมการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ของผู้บริหารกรมฯ 
และเจ้าหนา้ที่ ในพธิีเปิด
การฝึกอบรม หลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต”      
เมื่อ วันที่ 15 มี.ค.64               
ณ กรมพัฒนาที่ดิน   
 

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

จำนวน 
1 กิจกรรม 

มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมสามารถ
ถ่ายทอดแพร่  
ขยายผลไปสู่องค์กร
อื่นได้ 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

    - ดำเนินการแล้ว 
- ไดถ้อดองค์ความรู้จาก
กิจกรรมการดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรม และมี
การเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ทางเว็บไซต์                  
กรมฯ จำนวน 6 เร่ือง 
ได้แก่ 
   ๑. กิจกรรมการยก
ย่องเชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
   2.  โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม” 
   3. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้าง                
ธรรมาภิบาลต่อต้าน                
การทุจริต” 
   4. กิจกรรมจิตอาสา            
“1 กระทรวง 1 การให้
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น              
ในยุค New Normal” 
  5. โครงการประชุม                 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง                      
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” 
   6. โครงการ “จิตอาสา
พัฒนาที่ดิน ทำความดี   
ด้วยหวัใจลดภยั
สิ่งแวดล้อม” 
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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. โครงการ พด.
ร่วมใจทำบุญ 
ตักบาตร ชำระ
จิตใจ ใฝ่ใน
คุณธรรม 
 

จำนวน 
1 โครงการ 

บุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดิน และประชาชน
ทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรมทำบุญ              
ตักบาตร  ตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ     
สืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแลว้ 
- ไดจ้ัดกิจกรรมทำบุญ  
ตักบาตร รวม 5 ครั้ง ใน
เดือน พ.ย.- ธ.ค. 63  
และ  ม.ค. - มี.ค. 64 
หมายเหตุ : งดจัด
กิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม ่
 
 

๕. กิจกรรมยกยอ่ง
ข้าราชการดีเด่น 

จำนวน 
๑ กิจกรรม 

ข้าราชการภายใน
หน่วยงานได้รับ                 
การยกย่องและ                     
เป็นแบบอยา่งที่ดี   
ขององค์กร 

 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแลว้ 
- ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่นกรมพัฒนา
ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564               
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64  
โดยคัดเลือกข้าราชการ 
จำนวน 2  ราย เป็น 
ข้าราชการดีเด่นประจำปี
งบประมาณ 2563 และ 
มีการประกาศเกียรติคุณ 
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

6. กิจกรรมการ 
ยกยอ่งบุคลากร 
ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 

จำนวน 
๑ กิจกรรม 

บุคลากรได้รับการ       
ยกยอ่งและเป็น
แบบอยา่งที่ดีของ
องค์กร 

 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
- ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่นกรมพัฒนา
ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64  
โดยได้คัดเลือกบุคลากรผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของกรมฯ ประจำปี
งบประมาณ 2564 
จำนวน 5 ราย ประกอบ 
ด้วย ขา้ราชการ 2 ราย 
ลูกจ้างประจำ 1  ราย     
พนักงานราชการ 2 ราย 
และมอบโล่รางวัลในวัน
สถาปนากรมฯ เมื่อ  
วันที่ ๒๓ พ.ค. 64  
และมีการประกาศเกียรติ
คุณ  เผยแพร่บนหนา้
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน  
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

7. กิจกรรมการยก
ย่องเชิดชูบุคลากร/
หน่วยงาน/โครงการ/
กิจกรรมดีเด่น  
กรมพัฒนาที่ดิน 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

บุคลากรได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เผยแพร่เกียรติคุณเป็น
ที่ประจักษ ์เกิดการ
ยอมรับและประพฤติ               
ปฏิบัติตาม 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแลว้ 
- ประกาศเกียรติคุณ 
ข้าราชการดีเด่นประจำปี
งบประมาณ 2563
จำนวน 2  ราย และ
บุคลากรผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของกรมฯ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 5 ราย 
ประกอบ ด้วย         
ข้าราชการ 2 ราย 
ลูกจ้างประจำ 1  ราย 
พนักงานราชการ 2 ราย 
โดยเผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 

8. กิจกรรมการ
สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร 

จำนวน 
3 กิจกรรม 

องค์กรมีภาพลักษณ ์   
ที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิด
ของประชาชน ได้รับ
ความเชื่อถือ ศรัทธา 
จากประชาชน ซ่ึงทำ
ให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในหนว่ยงาน 
  

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
1. กิจกรรมจิตอาสา             
การบริจาคโลหิต “1  
กระทรวง 1 การให้เพื่อ
คุณภาพคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้นในยุค New  Normal” 
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. กิจกรรมการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการ
ทุจริตในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต”  
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
3. กิจกรรมกรมพัฒนา
ที่ดินร่วมใจสู้ภัยโควิด 
ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 
64 โดยจัดหาขา้วสารหอม
มะลิ เพื่อมอบให้ชุมชน 
ประชาชน มูลนิธ ิ
สถานศึกษา วัด องค์กร 
และหน่วยงานต่างๆ              
ทั่วกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 42 แห่ง ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน อาทิ  
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, 
ชุมชนคลองเสนา, ชุมชน
วัดบางบัว, วัดสุทัศนเทพ 
วรารามฯ, วัดเล่งเน่ยยี ่2 
องค์กรทำดี (ดร.ปนัดดา 
วงศ์ผู้ดี), สำนักงานเขต
ห้วยขวาง, มูลนธิิกระจก
เงา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 
18.384 ตัน ประชาชน
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

ได้รับความช่วยเหลือ
จำนวน 6,435 ครัวเรือน 

9. ประกาศ
เจตจำนงของ
ผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่
องค์กรธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 
 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

มีประกาศเจตจำนง
ของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต              
ทุกรูปแบบ  

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้
ประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
มีคุณธรรม ซ่ึงได้เผยแพร ่
บนหน้าเว็บไซต์กรมฯ 
ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมฯ และ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 
15 มี.ค. 64 

10. กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศขา้ราชการ
ใหม่ หัวขอ้  
- อุดมการณ์สถาบัน

พระมหากษัตริย ์
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- จิตอาสา 
- การเป็นข้าราชการ 

ที่ดี 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

ข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ตระหนักถึงความ 
สำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์            
การเป็นข้าราชการ       
ที่ดี  การดำเนินชีวิต                
และการปฏิบัติงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
- ปฐมนิเทศขา้ราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม่  
จำนวน 71 ราย 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

11. กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
 

1 กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรม ี
จิตอาสามีสว่นร่วม
เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ดำเนินการแล้ว 
- มีการจัดกิจกรรม       
Big Cleaning Day     
เพื่อปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมในการทำงาน  
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 12 

12. การบริจาค
โลหิต 

จำนวน  
2 ครั้ง 

บุคลากรมีจิตสำนึก
ของการให้เพื่อสังคม 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- จำนวน 2 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 
63 จำนวนผูบ้ริจาคโลหิต 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน          
รวม  61 คน 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มี.ค. 
64 จำนวนผูบ้ริจาคโลหิต 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน และ
สำนักงานพัฒนาที่ดิน  
รวม  125 คน    

13. โครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

จำนวน 
190 คน 

 บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
“เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล ต่อต้านการ
ทุจริต” และมีความรู ้
เข้าใจขอบเขตการใช้
ดุลยพินิจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

24,558 กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้วเสร็จ      
- ได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้าง                 
ธรรมาภิบาล ต่อต้าน                 
การทุจริต” เมื่อ                              
วันที่ 15–16 มี.ค.64                  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน                        
มีผูผ้่านการอบรม               
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

และพัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ได้รับประกาศนียบัตร               
จำนวน 190 คน              
 
 

14. กิจกรรม
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม และ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

2 กิจกรรม บุคลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน 
และข้อบังคับวา่ด้วย
จรรยาข้าราชการของ
หน่วยงาน 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
1. บุคลากรกรมได้รับ 
ทราบประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน จาก
การฝึกอบรมหลกัสูตร
“การส่งเสริมการ      
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม”  
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64   
ณ กรมพัฒนาที่ดิน   
รวมจำนวน 236 คน 
2. ข้าราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม่
ลงนามรับทราบประมวล
จริยธรรมฯ และข้อบังคับ  
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ
หน่วยงาน  ในการปฐมนิเทศ 
รวมจำนวน 71 คน 

15. เผยแพร่
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 
พ.ศ.2562  
ของสำนักงาน กพ. 

จำนวน 
1 ครั้ง 

บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจ เร่ืองการ
ปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว โดย 
1. เผยแพร่พระราช 
บัญญัตมิาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562  
 ผ่านทาง เว็บไซต์กรมฯ
www.ldd.go.th/Web_Et
hics/Detail/law.htm  
2. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติ ฯ  
โดยการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม”  
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64                 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน                 
ผูเ้ข้ารับการอบรมรวม 
236 คน 
3. เสริมสร้างความรู้    
ความเข้าใจพระราช 
บัญญัตฯิ ในการปฐมนิเทศ
ข้าราชการและพนกังาน
ราชการบรรจุใหม่  
รวม 71 คน   

16. กิจกรรมการ
ประเมินองค์กร
คุณธรรม 
 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานภายใน
กรมได้ร่วมกิจกรรม
การประเมินองค์กร
คุณธรรม  

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
- ทกุกอง/สำนกั ทั้ง 26 
หน่วยงาน ไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

โดยมีบุคลากรในสังกัด 
ร่วมแสดงเจตนารมณ ์และ 
ได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
ตามแนวทางการประเมนิ
องค์กรคุณธรรม ป ี2564 

17. กิจกรรม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ค่าคะแนน
ในการ

ประเมิน 
มากกว่า 

ร้อยละ ๘5 

- จัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
ประจำป ี2564  
- ระดับคะแนน ITA         
ปี 2564 ผา่นเกณฑ์ 
85 คะแนน 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
- กรมฯ ได้เข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป ี2564  
โดยมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ A   
94.47 คะแนน  

18. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยและต่อตา้น
การทุจริตระหวา่ง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทำผิด
วินัยและตอ่ต้านการ
ทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
 

- กองการ
เจ้าหน้าที ่

    - ดำเนินการแล้ว 
 - เจา้หน้าที ่ไดเ้ข้าร่วม 
โครงการสัมมนา จำนวน 
4 โครงการ ดังนี ้ 

   1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้างมาตรการแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน โดยการ
ประเมินความเสี่ยง การทุจริต 
รุ่นที่ 1 จัดโดย ศปท.กษ. 
วันที่ 29 ม.ค. 64       
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
2.  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
จัดโดย ศปท.กษ. 
วันที่ 11 ก.พ. 64        
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
3. โครงการอบรม
หลักสูตรพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการปอ้งกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิง
รุก วันที่ 20 ก.ค. 64 
และผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางไกล 
(Zoom Webinar) 
ผู้จัดการโครงการโดย 
สำนักงานป.ป.ท. 
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผา่นระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting  3 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 เร่ืองวินัยและ
แนวทางการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน ์
ทับซ้อน  วนัที่ 16 ก.ค. 64  
   - ครั้งที่ 2 เร่ือง 
ความรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึก
การเป็นข้าราชการที่ดี 
วันที่ 23 ก.ค. 64 
    - ครั้งที่ 3 เร่ือง ความรู้
เร่ืองกฎหมายว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ        
การบริหารพัสดภุาครัฐ
และแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจรับพัสดุให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย วนัที่ 30 ก.ค. 64   
โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

19. โครงการ
เกษตรอินทรีย์                 
ในโรงเรียน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

จำนวน 
1 โครงการ 

1. มีศูนย์เรียนรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินและ
ด้านการเกษตร
อินทรีย์ในโรงเรียน 
2. ครูเกษตรและ
นักเรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
พื้นฐานด้านการพัฒนา
ที่ดิน และการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ใน
โรงเรียน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่
ครอบครัวและคนใน
ชุมชนได้ 
3. ประชาชนในชุมชน
ลดการใช้สารเคมีใน
การทำ การเกษตร
กรรมและสนใจ
ปรับเปลี่ยนมาผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย ์
4.โรงเรียนมีอาหาร
ปลอดภัยจากพืชผัก
เกษตรอินทรีย์สำหรับ
ใช้เป็นอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน  

- กวจ.     - ดำเนินการแล้ว 
- มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  
จำนวน 380 แห่ง  
จาก 22 จังหวัด 
ประกอบด้วย  
ร.ร. เก่าต่อยอด 294 แห่ง 
ร.ร.ใหม่ 86 แห่ง  
 
 

20. โครงการ
พัฒนาต่อยอดกลุ่ม
เดิมที่เข้มแข็ง
ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการ

จำนวน 
1 กิจกรรม 

1.เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เร่ืองการใช้สาร 
อินทรีย์ลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร และ

- กวจ.     - ดำเนินการแล้ว 
- พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่
เข้มแข็งส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

ใช้สารเคมี (ครัว
ไทยสู่ครัวโลก) 

ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร เพื่อใช้ใน
การผลิตสารอินทรีย ์
2.พื้นที่ทางการเกษตร 
ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการ
ปรับปรุงบำรุงดินด้วย
การใช้สารอินทรีย์ มี
ความเหมาะสมตาม
หลักวิชาการของกรม
พัฒนาที่ดิน                     
3. เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีทางการ 
เกษตรลดลงทำให้ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่ม
รายได้ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 
4. เกษตรกรมีสุข 
อนามัยดีขึ้น ดินได้รับ
การฟื้นฟูดีขึ้น มีความ
ยั่งยืนทางการเกษตร
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัว
โลก) จำนวน 9,460 กลุ่ม 
117,862 ราย 
1,486,557.14 ไร ่
-  
 

21. กิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับภาค
ส่วนอื่นๆ 

จำนวน 
6 กิจกรรม 

บุคลากรมีจิตอาสา  
มีความเสียสละ  
มีส่วนร่วมเพื่อสังคม 

- พด.     - ดำเนินการแล้ว  
- จัดกจิกรรมจิตอาสา
ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
จำนวน 6 กจิกรรม ดังนี ้
1. กรมฯ ร่วมกบั 
บริษัทจุลไหมไทย 
จัดอบรมความรู้เรื่อง 
ดินและการปรับปรุง 
ดินปลูกหมอ่นเลีย้งไหม  
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 
2. กรมฯ ร่วมกจิกรรม 
จิตอาสาพัฒนาท่าเรือ 
ตาพะเยา เนื่องใน 
วันกองทัพไทย           
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 
3. กรมฯ ร่วมโครงการ 
“หน่วยบำบัดทุกข ์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม 
และความปรองดอง 
สมานฉันท์ ให้ประชาชน 
จังหวัดนครนายก”  
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 
4. กรมฯ จัดโครงการ 
ต้มน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า
แจกจา่ยให้ผู้สนใจ
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
ทุกวันพธุและวันศุกร์ 
ตั้งแต่วันที ่17 ก.ย. 64  
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

5. กรมฯ จัดโครงการ 
แจกกลา้ฟ้าทะลายโจร 
ให้แก่เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจ นำไป
ขยายพันธุ ์หรือใช้
ประโยชน์เป็นยาสมุนไพร 
ณ สถานีพัฒนาที่ดิน 
6. จัดกิจกรรม “กรม
พัฒนาที่ดินร่วมใจ สูภ้ัย          
โควิด” ระหว่างเดือน             
ก.ค.– ก.ย. 64 โดยจัดหา
ข้าวสารหอมมะลิ เพือ่มอบ
ให้ชุมชน ประชาชน มูลนิธิ 
สถานศึกษา วัด องค์กร 
และหน่วยงานต่างๆ ทัว่
กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้น 
18.384 ตัน (รวมจำนวน 
42 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจำนวน 
6,435 ครัวเรือน) 

22. กิจกรรม 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
หมอดินอาสาดีเด่น 

จำนวน 
1 ครั้ง 

หมอดินอาสาได้รับการ
ยกย่อง เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจและเป็นการ
สร้างเครือข่ายกลุ่ม
หมอดินอาสาผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับจาก
สังคม 

- กวจ.     - ดำเนินการแล้ว 
- มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หมอดินอาสาดีเด่น โดย
การคัดเลือกหมอดิน อาสา
ดีเด่นระดับเขต 12 เขต
และคัดเลือกเป็นหมอดิน
อาสาดีเด่นประจำปี เป็น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ประจำปี 
พ.ศ. 2564  
จำนวน 1 ราย คือ  
นายวิเชียร บุญรอด 

23. กิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน 
 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

หมอดินอาสาสามารถ
จัดทำแปลงสาธิตและ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่  

- กผง.     - ดำเนินการแล้ว 
- ปรับปรุงฐานข้อมูล
ประจำศูนย ์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน 
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินให้แก่
เกษตรกรหรือผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินโดยต่อ
ยอดศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินเดิมของหมอดิน
อาสา ครบตามเปา้หมาย 
1,600 แห่ง  
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

24. จัดทำช่องทาง
เผยแพร่องค์ความรู้
จากหมอดินอาสา 
แก่เกษตรกร หรือ
ประชาชนผู้สนใจ 

จำนวน 
1 ช่องทาง 

เกษตรกร หรือผู้สนใจ 
สามารถนำความรู้ไป
ปรับใช้ในพื้นที่
การเกษตรของตน 
ช่วยให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิต และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ทำให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและสามารถ
ใช้ทรัพยากรดินได้
อย่างยั่งยืน 

- กวจ.     - มีการเผยแพร่องค์
ความรู้จากหมอดินอาสา 
จำนวน 3 ช่องทาง 
๑. ทางเว็บไซต์กรมฯ   
- มีถังความรู้ด้านวิชาการ 
และ Info Graphic แบบ
ง่าย บนเว็บไซต์กรมฯ  
เพื่อใช้สำหรับการ
ฝึกอบรมหมอดินอาสา 
๒. ทาง Facebook  
กรมพัฒนาที่ดิน 
3. YouTube หมอดิน
อาสา 

25. กิจกรรม
ส่งเสริมเทิดทูน 
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
 
 

จำนวน 
5 กิจกรรม 

บุคลากรในสังกัดมี
ความจงรักภกัดี
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
รวมถึง พระบรมวงศา
นุวงศ์ 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ดำเนินการแล้ว  
5 กิจกรรม ดังนี้ 
1. คณะผู้บริหารของกรม
พัฒนาที่ดินร่วมน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ร่วมพิธวีางพวงมาลาเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั เมื่อวันที่ 23 
ต.ค. 63 ณ พระบรมราชา
นุสรณ์ พระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
พระลานพระราชวังดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
2. ผู้บริหารกรมพัฒนา
ที่ดินร่วมกับคณะผู้บริหาร
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าถวายแจกัน
ดอกไม้ หน้าพระบรม 
ฉายาลักษณ์พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ         
พระบรมราชินี และลงนาม
ถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 
64 ณ ศาลาสหทยัสมาคม 
พระบรม มหาราชวัง  
3. จัดกิจกรรมทำบุญ      
ตักบาตร โครงการ “พด.
ร่วมใจทำบุญตักบาตร ชำระ
จิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม” 
จำนวน 5 ครั้ง คือ พ.ย. 
ธ.ค. 63 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
64 ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64  
งดจัดกิจกรรมเน่ือง  
จากสถานการณ์โควิด-19 
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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. จัดกิจกรรมเคารพ 
ธงชาติเพื่อแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในความ 
เป็นไทย และเป็นการแสดง
ความจงรักภักด ี 
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ์ เช่น  
สพข. 12 จัดกิจกรรม
เคารพธงชาติในวันจันทร์
แรกของทุกเดือน  
5. คณะผู้บริหารของกรม
พัฒนาที่ดินร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธง
ชาติไทย (Thai National 
Flag Day) โดยการยืนตรง
เคารพธงชาติไทย เชิญธง
ชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา 
และร้องเพลงชาติไทย 
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

26. กิจกรรมงาน
วันดินโลก 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้น้อม
รำลึกถึงพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทานแนว
พระราชดำริด้านการ
พัฒนาทรัพยากรดิน
เพื่อการเกษตร  
 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ดำเนินการแล้ว  
- กิจกรรมงานวันดินโลก   
ปี 2563 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 ณ ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยดินแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (CESRA) 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และจัดพิธีจุด
เทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติ
คุณและน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิล 
อดุลยเดชมหาราช                 
บรมนาถบพิตร เนื่องใน          
วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ วันพ่อแห่งชาติ และ
วันชาติ โดยมีผู้อำนวยการ
สำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ 
ข้าราชการ และประชาชน
เข้าร่วมพิธีในวันที่ 5 ธ.ค. 63 

27. กิจกรรมสืบ
สานประเพณีและ
ดำรงไว้ซ่ึงวิถี
วัฒนธรรมไทย เช่น 
วันขึ้นปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ 
 
 

จำนวน 
๒ กิจกรรม 

บุคลากรร่วมกัน                  
สืบสานประเพณี                
และวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1. กิจกรรมพธิีสรงน้ำ 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
เทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 
ณ ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาพิกุลทองฯ 
2. กิจกรรมพธิีสรงน้ำ 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
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โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
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) 

เทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 
ณ สำนักงานพัฒนา 
ที่ดิน เขต 2 
3. กิจกรรมพธิีสรงน้ำ 
พระพุทธรูปเนื่องใน 
วันเทศกาลสงกรานต ์
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
หมายเหตุ : งดจัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่  
 

28. กิจกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่นเพื่อรับ
พระราชทานรางวัล
ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ 
 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

เกษตรกรได้รับ
พระราชทานรางวัล 
เป็นเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ  

- กวจ.      - ดำเนินการแล้ว 
- มีการคัดเลือกหมอดิน
อาสาเป็นเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ สาขาการพัฒนา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ประจำป ีพ.ศ. 2564  
จำนวน 1 ราย คือ  
นายวิเชียร บุญรอด 
 

29. กิจกรรมกฐิน
พระราชทานกรม
พัฒนาที่ดิน 

จำนวน 
1 กิจกรรม 

บุคลากรได้ร่วมกัน   
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ไทย และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและวัด 

- ทุก
หน่วยงาน 

    - ดำเนินการแล้ว  
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63  
ณ วัดแจ้งแสงอรุณ  
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงานจำนวนชุมชน 
 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง    
                                             กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
* สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ได้ทางเว็บไซต์ ศปท.กษ.  
   หัวข้อ ผลการดำเนินงาน  https://www.moac.go.th/anticorruption-home  
   ส่งให้ ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง.E–Mail.: anticor.moac@outlook.com 
   ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 ช่ือผู้ประสานงาน : นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ  โทร. 0 2629 9663 

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

