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งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้ง
กลไกการ
ป้องกัน

การทุจรติ

สรา้งประ
สิทธิ

ภาพการ
ป้องกัน

การทุจรติ

1.โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ๑2 - ๑3 ธ.ค.๖2
3.สถานที่ แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน ๑01 คน
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

- 340,000 ๑๙๙,๕๘๐.๔๐ √ - √

2.กิจกรรมการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่เกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 พ.ศ. 2551

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 82 คน
5.ผลที่ได้รับ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการ

 -  -  - √ - -  

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาทีดิ่น

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (รอบ 12 เดือน) 

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณการป้องกันและ

หมายเหตุ
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ความซ่ือสัตย์
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งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์
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แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณการป้องกันและ

หมายเหตุ

3.กิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อ
ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

จ านวนส่ือ
ประชาสัมพันธ์
 เพื่อป้องกัน

การทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

ไมต่่ ากว่า
500 ชุด 

1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 23 พ.ค.63
    - ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และพร้อมใจกันแสดง
สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักในการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  สร้างวัฒนธรรม และคุณธรรมใน
องค์กร สร้างทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตและการป้องกันการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ

 - 44,500 - √ √ - หมายเหตุ: 
ได้แจ้งขอแก้ไข
เป็นจ านวน 1 

กิจกรรม
ทั้งนี้เนื่องจาก

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
 ท าให้ต้องปรับ
แผนกิจกรรม

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

4.กิจกรรมการยกย่อง
บุคลากรผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ
 2563 คร้ังที่ 1/2563 วนัที่ 5 ก.พ. 2563
   - กรมฯ เห็นชอบให้บุคลากร จ านวน 3 ราย เป็นบุคลากรผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกรมฯ
   - มอบโล่รางวัลในวันสถาปนากรมฯ 23 พ.ค. 2563
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับการยกย่องว่าเป็น
บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

 - 4,500 4,975.50 √ - -
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5.กิจกรรมการยกย่อง
ข้าราชการดีเด่น

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
เป็นข้าราชการดีเด่นของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 5 ก.พ. 2563
   - กรมฯ คัดเลือกข้าราชการ จ านวน 2 ราย เป็นข้าราชการ
ดีเด่น
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับการยกย่องชมเชยในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการต้นแบบที่ดี

 - - - √ - -

6.กิจกรรมการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

จ านวนกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.สถานะ ด าเนินการแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
    - โครงการจิตอาสา
    - กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จ านวน 2 คร้ัง
2.วันที่ด าเนินการ ต.ค.62. - ก.ย.63
3.สถานที่ 1.กรมฯ 2.แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
4.ผู้เข้าร่วม โครงการจิตอาสา จ านวน 200 คน 
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คร้ังที่ 1 จ านวน 101 คน 
คร้ังที่ 2 จ านวน 40 คน
5.ผลที่ได้รับ 
     - เจ้าหน้าที่สมัครเป็นจิตอาสาและมีจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
     - ข้าราชการ บุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและ
ถ่ายภาพแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดกระแสการ
ตระหนักและรับรู้ว่าการทุจริตเป็นเร่ืองก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรง เป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ ซ่ึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จะท าให้ประชาชน
ได้รับรู้การต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร

 - - - √ - -
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7.กิจกรรมการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ หัวข้อ 
- อุดมการณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เศรษฐกิจพอเพียง
- จิตอาสา
- การเป็นข้าราชการที่ดี

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้าร่วม ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 82 คน
5.ผลที่ได้รับ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบอุดมการณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ หลักเกณฑ์และความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสาและการเป็นข้าราชการที่ดี

 - - - √ - -

8.กิจกรรมสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนา
ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต งานด้านวินัย
งานด้านปกครอง และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ านวนโครงการ  3 โครงการ 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการอบรม 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต" จัดโดย ศปท.กษ.
3.2 โครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 47 และรุ่นที่ 48" จัดโดยคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานศาลปกครอง  
3.3 โครงการอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับช านาญการขึ้นไป รุ่นที่ 26" จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
4.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต งานด้านวินัย 
งานด้านการปกครองและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 - - - √ - -
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9.กิจกรรมรายงานข้อมูล
ผลการด าเนินการทางวินัย 
แพ่ง อาญา และมติข้อ
ส่ังการ

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว รายงานผลด าเนินการ จ านวน 12 
คร้ัง โดยกรมฯ ได้รายงานผลมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ให้ ศปท.กษ. 
ทราบทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกระทรวงได้รับทราบ
และสามารถติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัย แพ่ง อาญา และมติข้อส่ังการที่เป็นปัจจุบัน

 - - - - √ -

10.การจัดท าแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2563

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้าร่วม หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ได้จัดท าแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างส่งให้กองคลังรวบรวม
5.ผลที่ได้รับ มีการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเผยแพร่ผ่าน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมฯ ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560

 - - - - √ √

11.กิจกรรมการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และผลการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้าร่วม ทุกหน่วยงานในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารได้รับทราบรายงานการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การพัสดุและผลการด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ 2563

 - - - √ -
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12.กิจกรรมเปิดเผยข้อมูล
การจัดซ้ือ  จัดจ้างให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ เว็บไซต์กรมฯ sql.ldd.go.th/auction/
4.ผู้เข้าร่วม หน่วยงานในสังกัดกรมฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
5.ผลที่ได้รับ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างให้
สาธารณชนได้รับทราบผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมฯ 
เพื่อความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - - - - √ √

13.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
กรมพัฒนาที่ดิน

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 4 ต.ค.63 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผลที่ได้รับ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการด าเนินการตาม
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ     
กรมพัฒนาที่ดิน 

 - - - - - √

14.กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการของ
กรมพัฒนาที่ดิน

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้าร่วม ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 82 คน
5.ผลที่ได้รับ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกรมฯ

 - - - √ - -

15.กิจกรรมเผยแพร่
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562
ของส านักงาน ก.พ.

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 1 ต.ค. 62     
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ
www.ldd.go.th/Web_Ethics/Detail/law.htm 
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ของส านักงาน ก.พ.

 - - - √ - -
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16.กิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ค่าคะแนนใน
การประเมิน

85 คะแนน 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว ผลการประเมิน 79.47
2.วันที่ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563     
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผู้เข้าร่วม ทุกหน่วยงานในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ หน่วยงานน าแนวทางการตรวจประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนงาน และประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส กรมพัฒนาที่ดิน

 - - - - √ -

17.กิจกรรมรายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 1 ต.ค.63
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลที่ได้รับ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการด าเนินการตาม
ข้อร้องเรียนประจ าปี

 - - - - √ √

18.กิจกรรมรายงานผล
การด าเนินการตามข้อ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 
ศปท.พด.

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1. สถานะ เสร็จส้ิน
2.วันที่ด าเนินการ 1 ต.ค. 63
3.สถานที่ กรมฯ
4.รายงานผลตามข้อร้องเรียนด้านการบริการ 
และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
5.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลการด าเนินการตามข้อ
ร้องเรียน

 - - - - √ √
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19.กิจกรรมบูรณาการ
ท างานด้านการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดย
การจัดประชุมเพื่อ
คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ ก.ษ.

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 23 ธ.ค.62   
3.กรมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและบูรณาการท างานตามแผน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของ ก.ษ. 
4.ผลที่ได้รับ หน่วยงานระดับกรมฯ ได้มีการประสานงาน
และบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - - - - √ -

20.กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว  
2.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของกรมฯ
3.มีการสร้างเครือข่ายทางไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับกรมฯ 
ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
ประสานงานการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมี
เครือข่ายกลุ่มไลน์ ศปท.กษ.
4.ผลที่ได้รับ การประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนและภารกิจของ ศปท. ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับกรมฯ 
และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน 

 - - - - √ -
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21.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ
กรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2563

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ  4 มี.ค.63
3.สถานที่ กรมฯ
4.ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบเสนอผู้บริหารกรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว
๕.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ ได้อย่างถูกต้อง

 - - - - √ -

22.กิจกรรมพัฒนาระบบ/
ประชาสัมพันธ์ การจัดการ
เร่ืองร้องเรียน

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  ตลอดปีงบประมาณ
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.มีการรายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ สป.กษ. หรือ สปน.ทราบ และรายงาน
ผลตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการให้ ศปท.กษ. ทราบ

 - - - - √ -

23.ประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 15 มี.ค.62 
3.กรมฯ ลงนามในประกาศเจตจ านงฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 
และได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เมื่อวันที่ 6 
ม.ค.63 โดยให้บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
4.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับ
ทราบและยึดถือปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต

 - - - - √ √
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งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้ง
กลไกการ
ป้องกัน

การทุจรติ

สรา้งประ
สิทธิ

ภาพการ
ป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณการป้องกันและ

หมายเหตุ

24.เผยแพร่แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ
กรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2563

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 4 มี.ค.63
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กรมพัฒนาที่ดิน

 - - - - - √

25.กิจกรรมการแผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว เผยแพร่บทความ
การป้องกันการทุจริตจ านวน 4 เร่ือง ดังนี้ 
1.1 ผลของการยึดมั่นท าในส่ิงที่ถูกต้อง  
1.2 กฎหมายปราบโกงใหม่ เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง
1.3 งานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้ โทษถึงไล่ออก
1.4 เงินหลวง ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกเข้ากระเป๋าใคร 
คนนั้นต้องรับผิดชอบ
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้จากบทความต่างๆ มีข้อ
ตักเตือนอุทาหรณ์ที่สามารถกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและระมัดระวังมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น

 - - - √ - -



11

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์
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สรา้ง
กลไกการ
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การทุจรติ

สรา้งประ
สิทธิ

ภาพการ
ป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณการป้องกันและ

หมายเหตุ

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมในหน่วยงาน

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

150 คน ๑.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 28 มกราคม 2563
3.สถานที่  กรมฯ    
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน ๑80 คน
5.ผลที่ได้รับ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติธรรม
ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสมและ
น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

 - 60,000 ๑,๗๓๕ √ - -

งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง

- - - - - - - - - -

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  -

ผู้รายงาน นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ ต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ  เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ผู้รายงาน นายสุรพล  เกษร  ต าแหน่ง นิติกร เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที่ 9 กันยายน 2563
ส่งให ้ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บรีุรัตน์, นายอัครพล ค ามี  โทร. 0 2629 9663 
   

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม


































































































