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1.โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ และ VDO/Web Conference ไปที่ สพข./สพด.
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต"  จ านวน 190 ราย ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 86 ราย และผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จ านวน 26 ราย
รวมทั้งส้ิน 302 ราย
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต
การใช้ดุลยพินิจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- 70,000 24,558 √ - √ มีการจัดอบรม
ให้แก่บุคลากร
ในส่วนกลาง 
และมีถ่ายทอด
การอบรม
ผ่านระบบ 
VDO/Web 
Conference
ไปยังส่วน
ภูมิภาค

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาทีดิ่น

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ
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2.กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านส่ือการเรียนการ
สอน LDD e-Training
 หลักสูตรวินัย
และการรักษาวินัย

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3.สถานที่ อบรมผ่านเว็บไซต์ LDD e-Training
กรมพัฒนาที่ดิน                        
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านการอบรม จ านวน 816 ราย 
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- - - √ √ √

3.กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
ใหม่เกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 
และการป้องกันการ
ทุจริตส าหรัข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 39 ราย
5.ผลที่ได้รับ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบเร่ืองวินัยข้าราชการ 
และการป้องกันการทุจริต

 -  -  - √ - -  
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4.กิจกรรมเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
ความรู้เพื่อปลูก
จิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
    - น าข้อมูลมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม นโยบาย
ของกระทรวงฯ และกรมฯ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์กรมฯ เมนู "ศปท.พด."
    - ผู้บริหารกรมฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมจ านวน 145 ราย
ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และพร้อมใจกัน
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ 15
มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลัก
ในการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรม
และคุณธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ

 -  - - √ √ -
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5.กิจกรรมการยกย่อง
บุคลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ
2.วันที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 คร้ังที่ 1/2564 วนัที่ 3 ก.พ. 2564
   - กรมฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกให้บุคลากร จ านวน 5 ราย
เป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกรมฯ
   - จะมอบโล่รางวัลในวันสถาปนากรมฯ 23 พ.ค. 2564
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร

 - 6,100 - √ - -

6.กิจกรรมคัดเลือก/
ยกย่อง ข้าราชการดีเด่น

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็นข้าราชการ
ดีเด่นของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563คร้ังที่ 1/2564
วันที่ 3 ก.พ. 2564
   - กรมฯ คัดเลือกข้าราชการ จ านวน 2 ราย เป็นข้าราชการดีเด่น
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับการยกย่องชมเชยในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการต้นแบบที่ดี

 - 6,400 - √ - -
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7.กิจกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อยก
ย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
ของกระทรวง เสนอ
ส านักงาน ป.ป.ช.

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง  - อยู่ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงฯ ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. 
เป็นหน่วยงานด าเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยการแจ้งให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทราบ และกระทรวงฯจะแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
เพื่อด าเนินการต่อไป

 - - - √ - -

8.กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
ใหม่ หัวข้อ 
- อุดมการณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เศรษฐกิจพอเพียง
- จิตอาสา
- การเป็นข้าราชการที่ดี

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้าร่วม ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 39 ราย
5.ผลที่ได้รับ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบอุดมการณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ หลักเกณฑ์และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาและการเป็นข้าราชการที่ดี

 - - - √ - -
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9.กิจกรรมสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาความรู้เกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต
งานด้านวินัย งานด้าน
ปกครองและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน
โครงการ

 3 โครงการ 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการอบรม 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
   3.1 โครงการการเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอน
LDD e-Training หลักสูตร "วินัยและการรักษาวินัย"
กรมพัฒนาที่ดิน
   3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างมาตรการ
แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต รุ่นที่ 1 จัดโดย ศปท.กษ.    
   3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต จัดโดย 
กกจ. กรมพัฒนาที่ดิน
4.สถานที่ กรมฯ
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริต การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) งานด้านวินัย งานด้านการปกครอง
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 -  - - √ - -
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10.กิจกรรมแลก
เปล่ียนเรียนรู้ป้องกัน
การกระท าผิดวินัย
และต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
3.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้
   3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างมาตรการ
แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต รุ่นที่ 1 จัดโดย ศปท.กษ.
   3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดโดย ศปท.กษ.
4.สถานที่ กรมฯ
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ป้องกันการกระท าผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 - - - √ √ √

11.กิจกรรมการ
รายงานข้อมูล
ผลการด าเนินการ
ทางวินัย แพ่ง อาญา
และมติข้อส่ังการ
ผ่านระบบของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
   - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 6 คร้ัง โดยกรมฯ
ได้รายงานผลมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการให้ ศปท.กษ. ทราบทุกวันที่ ๕
ของทุกเดือน ผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท.
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารระดับกระทรวงได้รับทราบ และสามารถ
ติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการ ทางวินัย แพ่ง
อาญา และมติข้อส่ังการที่เป็นปัจจุบัน

 - - - - √ -
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12.กิจกรรม
การด าเนินนโยบาย
การก ากับดูแล
องค์กรที่ดี

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 -  มี.ค.64
   - ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้
     2.1 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับ
การไม่รับของขวญั และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) เมื่อวนัที่ 18 ม.ค.64
      2.2 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ในพิธเีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต" เมื่อวนัที่ 15 มี.ค.64
      2.3 แต่งต้ังคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งภายในกรมพัฒนาที่ดิน
       2.4 มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และส่ือสารให้บุคลากรน ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการท างาน
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้ารว่ม  เจา้หน้าที่ในสังกัด 
5.ผลที่ได้รบั
   - ข้าราชการ บุคลากรได้ถือปฏิบัติตามนโยบายเพือ่เป็นการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร
    - ข้าราชการ บุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ เพือ่ให้เกิดกระแสการตระหนักและรับรู้วา่การทุจริตเป็น
เร่ืองก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรง เป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้และไม่
ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จะท าให้
ประชาชนได้รับรู้การต่อต้านการทุจริตเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร
  - แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - หน่วยงานในสังกัดกรมฯได้ปฏิบัติงานถูกต้องมีความโปร่งใส 

 - - - √ - -
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13.กิจกรรมพัฒนา
ระบบ/และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
เพื่อป้องกันการทุจริต

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ 
http://sql.ldd.go.th/auction/
4.ผู้เข้าร่วม หน่วยงานในสังกัดกรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.ผลที่ได้รับ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชน
ได้รับทราบผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมฯ เพื่อความโปร่งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - - - - √ √

14.โครงการ
ตรวจสอบการเงิน
การบัญชี การพัสดุ
และผลการด าเนินการ
ประจ าปี

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ

1.สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ
2.วันที่ด าเนินการ กรมฯ มีแผนการด าเนินการตรวจสอบโครงการฯ
ระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานระหว่าง
เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 ดังนี้
    2.1 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารรถราชการหน่วยงาน
ส่วนกลาง
    2.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่สนับสนุน
การปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ะชไม่เหมาะสมตาม Agri - Map
    2.3 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    2.4 สรุปประเด็นข้อตรวจพบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผู้เข้าร่วม หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
5.ผลที่ได้รับ มีการรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 - - - - √ -
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15.การเผยแพร่คู่มือ/
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ
https://www.ldd.go.th/Web_Ethics/Detail/law.htm
และข้าราชการบรรจุใหม่
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
5.ผลที่ได้รับ 
   - เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่
  - ข้าราชบรรจุใหม่ได้รับทราบประมวลจริยธรรม จ านวน 39 ราย

 - - - √ √ √

16.กิจกรรมเผยแพร่
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 
ของส านักงาน ก.พ.

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 1 ต.ค. 62     
3.สถานที่ ด าเนินการแล้ว โดยได้เผยแพร่พระราชบัญญัติฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์กรมฯ www.ldd.go.th/Web_Ethics/Detail/law.htm
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม" เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ณ กรมพัฒนาที่ดิน 
รวมทั้งในการปฐมนิเทศข้าราชการ/พนักงานราชการใหม่ 
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ของส านักงาน ก.พ.

 - - - √ √ √



11

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

17.กิจกรรมประเมิน
ความเส่ียง/วิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริต
ของหน่วยงาน

จ านวนกิจกรรม 1 
กระบวนงาน

1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
   - รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต "โครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zonning by Agri-Map)" 
ให้ ศปท.กษ.ทราบ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลที่ได้รับ ได้พัฒนากระบวนงานในการป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน

 - - - - √ √

18.กิจกรรมรายงาน
ความคืบหน้า
การด าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
   - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 6 คร้ัง
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลที่ได้รับ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
และความคืบหน้าการด าเนินการตามข้อร้องเรียน และให้มีการ
เร่งรัดการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

 - - - - √ -
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บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

19.กิจกรรมรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ าปี
งบประมาณ

จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 7 เม.ย.64
    - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 1 คร้ัง รอบ 6 เดือน 
(ต.ค.63 - มี.ค.64)
3.สถานที่ กรมฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

 - - - - √ -

20.กิจกรรมรายงาน
ความคืบหน้า
การด าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1. สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค. 64
   - มีการรายงานผลการด าเนินการด้านข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
 ศปท.พด 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป
 ได้รับทราบผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน

 - - - - √ -
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งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

21.กิจกรรมบูรณาการ
ท างานด้านป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
โดยการประชุม
เพื่อคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต กษ.

จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
3. กรมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 กิจกรรม  ดังนี้
    3.1 กรมฯ ได้บูรณาการท างานตามแผนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซ่ึงคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ก.ษ. ได้อนุมัติในหลักการร่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64
    3.2 กรมฯ ได้เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)”
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63
4.ผลที่ได้รับ หน่วยงานระดับกรมฯ ได้มีการประสานงาน
และบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - - - - √ -
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งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

22.กิจกรรมการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว  
2.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของกรมฯ
3.มีการสร้างเครือข่ายทางไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับกรมฯ ต่างๆ
กับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประสานงาน
การด าเนินงานตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีเครือข่ายกลุ่มไลน์ 
ศปท.กษ.
4.ผลที่ได้รับ การประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
และภารกิจของ ศปท. ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับกรมฯ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน 

 - - - - √ -

23.กิจกรรมพัฒนา
ระบบ/ประชาสัมพันธ์ 
การจัดการเร่ือง
ร้องเรียน

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  ตลอดปีงบประมาณ
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
   - มีการรายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ สป.กษ. หรือ สปน.ทราบ และรายงาน
ผลตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการให้ ศปท.กษ. ทราบ 
3.สถานที่ กรมฯ และเผยแพร่ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางเว็บไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ มีการพัฒนาระบบและการประชาสัมพันธ์
การจัดการเร่ืองร้องเรียน และตอบสนองข้อร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - - - - √ -
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งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

24.ประกาศเจตจ านง
ของผู้บริหารและ
บุคลากรในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กร
ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส

จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
3.กรมฯ ลงนามในประกาศเจตจ านงฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62
และได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เมื่อวันที่ 6
ม.ค.63 โดยให้บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์
สุจริตโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และได้ให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ
ตามเจตจ านงดังกล่าว โดยได้กล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 
"ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64
4.ผลที่ได้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

 - - - √ √ √
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บูรณาการ
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หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

25.กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลและแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย

จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 
    2.1 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับ
การไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64
    2.2 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยรณรงค์
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 9 ธันวาคมของทุกปี
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63
    2.3 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการฝึกอบรม 
หลักสูตร"เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ 15
มี.ค.64
     2.4 การบริหารความเส่ียงการทุจริต "โครงการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zonning by Agri-Map)" 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 - - - √ √ -
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งบ
หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

26.เผยแพร่
แผนปฏิบัติการ
ปราบปรามการทุจริต
ของกรมพัฒนาที่ดิน

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 2 ก.พ.64
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
5.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาที่ดิน

 - - - - √ √

27.กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

จ านวนกิจกรรม 6 กิจกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันที่ด าเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
    - เผยแพร่บทความการป้องกันการทุจริต จ านวน 3 เร่ือง ดังนี้
      2.1 สถานโทษของผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
      2.2 เป็นผู้ควบคุมงาน แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงานจริง
อย่างนี้ผิดแน่
      2.3 ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานส าหรับการเป็นมนุษย์
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศปท.พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้จากบทความต่างๆ
มีข้อตักเตือนอุทาหรณ์ที่สามารถกระตุ้นเตือนจิตส านึก
ในการให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและระมัดระวังมิให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น

 - - - √ - -
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ผลเบิกจ่าย

สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริต

หมายเหตุ

1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน ๑.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ 18 ก.พ.64
3.สถานที่  กรมฯ    
4.ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน 236 คน
5.ผลที่ได้รับ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม" มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรม ท าให้
การปฏิบัติงานบรรลุผล เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงาน
และน าไปสู่การเป็นสังคมคุณธรรม

 - 35,000 ๑๒,๓๐๐ √ - - มีการจัดอบรม
ให้แก่บุคลากร
ในส่วนกลาง
และมีถ่ายทอด
การอบรม
ผ่านระบบ 
VDO/Web 
Conference
ไปยังส่วน
ภูมิภาค

งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง

- - - - - - - - - -

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
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หมายเหตุ

ปัญหา/อุปสรรค/และข้อเสนอแนะ

 - เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การด าเนินโครงการฝึกอบในปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีปรับเปล่ียนวิธีการจัดอบรม ผ่านรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VDO/Web Conference

ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงงบประมาณในการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ต้ังไว้ แต่ไม่กระทบกับตัวชี้วัดของโครงการ

ผู้รายงาน นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ ต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ  เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที่ 7 เมษายน 2564
ผู้รายงาน นายสุรพล  เกษร  ต าแหน่ง นิติกร เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที่ 7 เมษายน 2564
ส่งให ้ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564
ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บรีุรัตน์, นายอัครพล ค ามี  โทร. 0 2629 9663 
   


