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ผลเบิกจ่าย สรา้งจิตส านึก
และปลูกฝัง

ความซ่ือสัตย์
สุจรติ

สรา้งกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจรติ

สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

1.โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภบิาลต่อต้าน
การทุจริต

จ านวน 
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

100 คน 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งวนัที่ 15 - 16 มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ และ VDO/Web Conference ไปที่ สพข./สพด.
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั ผู้ผ่านการอบรมได้รับ
ประกาศนียบตัร หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อต้าน
การทุจริต"  จ านวน 190 ราย 
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้รับความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัขอบเขต
การใช้ดุลยพนิิจการปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน การพฒันา
สมรรถนะและขดีความสามารถในการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้เกีย่วกบัการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- 70,000 24,558 √ - √ มีการจดัอบรม
ใหแ้กบ่คุลากร
ในส่วนกลาง 
และมีถา่ยทอด
การอบรม
ผ่านระบบ 
VDO/Web 
Conference
ไปยงัส่วน
ภมูิภาค

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาทีดิ่น

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้าม)ี
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามทจุริต

หมายเหตุ
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ความซ่ือสัตย์
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ป้องกันการ

ทุจรติ
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การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ
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2.กจิกรรมการเรียนรู้
ผ่านส่ือการเรียนการ
สอน LDD e-Training
 หลักสูตรวนิัย
และการรักษาวนิัย

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3.สถานที่ อบรมผ่านเวบ็ไซต์ LDD e-Training
กรมพฒันาที่ดิน                        
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั ผ่านการอบรม จ านวน 1,143 ราย
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่มีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวนิัยและการ
รักษาวนิัย ปฏบิติัหน้าที่ได้อยา่งถกูต้องตามระเบยีบของทางราชการ

- - - √ √ √

3.กจิกรรมการ
ปฐมนิเทศขา้ราชการ
ใหม่เกีย่วกบัวนิัย
และการรักษาวนิัย
ตามพระราชบญัญติั
ระเบยีบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 
และการปอ้งกนัการ
ทุจริตส าหรัขา้ราชการ
ที่อยูร่ะหวา่งทดลอง
ปฏบิติัหน้าที่ราชการ

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก..ย.64
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เขา้ร่วม ขา้ราชการและพนักงานราชการบรรจใุหม่ จ านวน 71 
ราย
5.ผลทีไ่ด้รับ ขา้ราชการและพนักงานราชการบรรจใุหม่ได้ลงนาม
รับทราบเร่ืองวนิัยขา้ราชการ และการปอ้งกนัการทุจริต

 -  -  - √ - -  
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4.กจิกรรมเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์
ความรู้เพือ่ปลูก
จติส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
เพือ่ปอ้งกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ใหแ้กข่า้ราชการ
และเจา้หน้าที่
ในหน่วยงาน

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
    - น ามาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม นโยบายของ
กระทรวงฯ และกรมฯ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและต่อต้าน
การทุจริต เผยแพร่ในหน้าเวบ็ไซต์กรมฯ เมนู "ศปท.พด."
    - เผยแพร่กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี 
ผู้บริหารกรมฯ เจา้หน้าที่ในสังกดัร่วมกนัแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริตในพธิเีปดิการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างธรร
มาภบิาลต่อต้านการทุจริต " เมื่อวนัที่ 15 มี.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธท์างเวบ็ไซต์ ศปท .พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผู้เขา้ร่วม ผู้บริหารกรมฯ และเจา้หน้าที่ในสังกดั
5.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจา้หน้าที่ในสังกดั
ได้แสดงออกถงึเจตนารมณ์ในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต บนพืน้ฐานของคุณธรรมจริยธรรม ยดึหลัก
ในการสร้างธรรมาภบิาล ความโปร่งใส สร้างวฒันธรรม
และคุณธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และการปอ้งกนัการทุจริตในทุกรูปแบบ

 -  - - √ √ -
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5.กจิกรรมการยกยอ่ง
บคุลากรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ปงีบประมาณ 2564
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบคุลากร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกรมฯ ประจ าปี งบประมาณ 
2564 คร้ังที ่1/2564 วนัที ่3 ก.พ. 2564
   - กรมฯ เหน็ชอบผลการคัดเลือกใหบ้คุลากร จ านวน 5 ราย 
ประกอบด้วย ขา้ราชการ 2 ราย ลูกจา้งประจ า 1 ราย พนักงาน
ราชการ 2 ราย เปน็บคุลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกรมฯ
   - ได้มอบโล่รางวลัในวนัสถาปนากรมฯ 23 พ.ค. 2564 และมี
การประกาศเกยีรติคุณเผยแพร่บนหน้าเวบ็ไซต์กรมฯ
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ในสังกดัได้รับการยกยอ่งวา่เปน็บคุลากร
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และเปน็แบบอยา่งที่ดีขององค์กร

 - 6,100  - √ - -
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6.กจิกรรมคัดเลือก/
ยกยอ่ง ขา้ราชการดีเด่น

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ปงีบประมาณ 2564
   - ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบคุลากรเปน็ขา้ราชการ
ดีเด่นของกรมฯ ประจ าปงีบประมาณ 2563 คร้ังที่ 1/2564
วนัที่ 3 ก.พ. 2564
   - กรมฯ คัดเลือกขา้ราชการ จ านวน 2 ราย เปน็ขา้ราชการดีเด่น 
และมีการประกาศเกยีรติคุณเผยแพร่บนหน้าเวบ็ไซต์กรมฯ
3.สถานที่ กรมฯ                       
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ในสังกดัได้รับการยกยอ่งชมเชยในการ
ปฏบิติัหน้าที่เปน็ขา้ราชการต้นแบบที่ดี

 - 6,400 - √ - -

7.กจิกรรมการ
คัดเลือกบคุคลเพือ่ยก
ยอ่งเปน็ผู้ประพฤติ
ปฏบิติัตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตของ
กระทรวง เสนอ
ส านักงาน ป.ป.ช.

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง  - ในปงีบประมาณ 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้แจง้
ใหก้ระทรวงฯ จดักจิกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่ยกยอ่ง
เปน็ผู้ประพฤติปฏบิติัตนชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต

 - - - √ - - ไม่มีการจดั
กจิกรรม
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8.กจิกรรมการ
ปฐมนิเทศขา้ราชการ
ใหม่ หวัขอ้ 
- อดุมการณ์สถาบนั
พระมหากษตัริย์
- เศรษฐกจิพอเพยีง
- จติอาสา
- การเปน็ขา้ราชการที่ดี

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เขา้ร่วม ขา้ราชการและพนักงานราชการบรรจใุหม่ จ านวน 71 
ราย
5.ผลทีไ่ด้รับ ขา้ราชการและพนักงานราชการบรรจใุหม่ได้รับทราบ
อดุมการณ์สถาบนัพระมหากษตัริย ์หลักเกณฑ์และความหมายของ
เศรษฐกจิพอเพยีงจติอาสาและการเปน็ขา้ราชการที่ดี

 - - - √ - -
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ป้องกันและปราบปรามทจุริต

หมายเหตุ

9.กจิกรรมสนับสนุนให้
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วกบั
การปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
เขา้ร่วมโครงการอบรม
สัมมนาความรู้เกีย่วกบั
การต่อต้านการทุจริต
งานด้านวนิัย งานด้าน
ปกครองและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง

จ านวน
โครงการ

 3 โครงการ 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั เขา้รับการอบรม จ านวน 5 โครงการ
 ดังนี้
   3.1 โครงการการเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอน LDD 
e-Training หลักสูตร "วนิัยและการรักษาวนิัย" กรมพฒันาที่ดิน
   3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การสร้างมาตรการ
แนวทางในการปอ้งกนัการทุจริตในหน่วยงาน โดยการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต รุ่นที่ 1 วนัที่ 29 ม.ค.64 จดัโดย ศปท.กษ.  
   3.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจริต วนัที่ 15 -
 16 มี.ค.64 จดัโดย กกจ.พด. 
   3.4 โครงการอบรมหลักสูตรพฒันาองค์ความรู้ด้านการปอ้งกนั
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ส านักงาน ป .ป.ท. และผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom Webinar) วนัที่ 20 ก.ค.64 จดัโดย
ส านักงาน ป.ป.ท.
   3.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ปอ้งกนัการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
จ านวน 3 คร้ัง วนัที่ 16, 23 และ 30 ก.ค.64 จดัโดย กษ.
4.สถานที่ กรมฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กษ.
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริต ได้รับการสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรมสัมมนาความรู้
เกีย่วกบัธรรมาภบิาลการต่อต้านการทุจริต การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) งานด้านวนิัย งานด้านการปกครอง
และกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง

 -  - - √ √ √
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สรา้งประสิทธิ
ภาพการป้องกัน

การทุจรติ

งาน/กิจกรรม
/โครงการ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
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ป้องกันและปราบปรามทจุริต

หมายเหตุ

10.กจิกรรมแลก
เปล่ียนเรียนรู้ปอ้งกนั
การกระท าผิดวนิัย
และต่อต้านการทุจริต
ระหวา่งหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง

จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
3.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั เขา้ร่วมโครงการสัมมนา จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้
   3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การสร้างมาตรการ
แนวทางในการปอ้งกนัการทุจริตในหน่วยงาน โดยการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต รุ่นที่ 1 วนัที่ 29 ม.ค.64 ณ กรมพฒันาที่ดิน
จดัโดย ศปท.กษ.
   3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การเพิม่ประสิทธภิาพ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) วนัที่ 11 ก.พ.64 ณ กรมพฒันาที่ดิน จดัโดย
ศปท.กษ.
4.สถานที ่กรมฯ
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ปอ้งกนัการกระท าผิด
วนิัยและต่อต้านการทุจริตระหวา่งหน่วยงานในสังกดักระทรวง

 - - - √ √ √
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หมายเหตุ

11.กจิกรรมการ
รายงานขอ้มูล
ผลการด าเนินการ
ทางวนิัย แพง่ อาญา
และมติขอ้ส่ังการ
ผ่านระบบของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
   - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 12 คร้ัง โดยกรมฯ
ได้รายงานผลมาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการให ้ศปท .กษ. ทราบทุกวนัที่ ๕
ของทุกเดือน ผ่านระบบรายงานขอ้ร้องเรียนของส านักงาน ป .ป.ท.
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารระดับกระทรวงได้รับทราบ และสามารถ
ติดตามผลการด าเนินการเกีย่วกบัการด าเนินการ ทางวนิัย แพง่
อาญา และมติขอ้ส่ังการที่เปน็ปจัจบุนั

 - - - - √ -
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
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หมายเหตุ

12.กจิกรรม
การด าเนินนโยบาย
การก ากบัดูแล
องค์กรที่ดี

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันที่ด าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 -  ก.ย.64
   - ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้
     2.1 ประกาศกรมพัฒนาทีดิ่น เร่ือง นโยบายเกีย่วกับ
การไม่รับของขวญั และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) เมือ่วนัที ่18 ม.ค.64
      2.2 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ในพิธเีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต" เมือ่วนัที ่15 ม.ีค.64
      2.3 แต่งต้ังคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าทีก่ าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งภายในกรมพัฒนาทีดิ่น
       2.4 มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และส่ือสารให้บุคลากรน ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการท างาน
3.สถานที่ กรมฯ 
4.ผู้เข้ารว่ม  เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด 
5.ผลที่ได้รบั
   - ข้าราชการ บุคลากรได้ถือปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร
    - ข้าราชการ บุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดกระแสการตระหนักและรับรู้
วา่การทุจริตเป็นเร่ืองก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เป็นเร่ือง
ที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์จะท าให้ประชาชนได้รับรู้การต่อต้านการทุจริต
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  - แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - หน่วยงานในสังกัดกรมฯได้ปฏิบัติงานถูกต้องมีความโปร่งใส 

 - - - √ √ -
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13.กจิกรรมพฒันา
ระบบ/และเผยแพร่
ความรู้เกีย่วกบั
การจดัซ้ือจดัจา้ง
เพือ่ปอ้งกนัการทุจริต

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์กรมฯ 
http://sql.ldd.go.th/auction/
4.ผู้เขา้ร่วม หน่วยงานในสังกดักรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.ผลทีไ่ด้รับ มีการเปดิเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งใหส้าธารณชน
ได้รับทราบผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งของกรมฯ เพือ่ความโปร่งใส
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง รวมทั้งได้มีการตรวจสอบติดตามผลด าเนินการ
ตามมาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสกรมฯ  ป ี 2564

 - - - √ √ √
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14.โครงการ
ตรวจสอบการเงิน
การบญัชี การพสัดุ
และผลการด าเนินการ
ประจ าปี

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/
ปงีบประมาณ

1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
    กรมฯ ได้จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปงีบประมาณ 2564 
ดังนี้
    2.1 ตรวจสอบกจิกรรมฟืน้ฟแูละปอ้งกนัการชะล้างพงัทะลาย
ของดิน
    2.2 ตรวจสอบกจิกรรมการรองรับการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ
และลดโลกร้อน (ระบบอนุรักษดิ์นและน้ าพร้อมปลูกไม้ยนืต้นโตเร็ว )
    2.3 ตรวจสอบโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
    2.4 ตรวจสอบโครงการบริหารจดัการผลิตสินค้าตามแผนที่
เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก Agri - Map
    2.5 ตวรจสอบงบประมาณจงัหวดัและการใช้สิทธิเ์บกิค่าเช่าบา้น
 และการจดัเขา้พกัอาศัยในที่พกัของทางราชการ
    2.6 ตรวจสอบการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ
    2.7 สรุปประเด็นขอ้ตรวจพบเพือ่ใช้เปน็แนวทางปฏบิติั
ในการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฏใีหม่
    2.8 การใหค้ าปรึกษา จดัโครงการ "สร้างเครือขา่ยเบกิจา่ย
ปลอดภยั ป ี2564"
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผู้เขา้ร่วม หน่วยงานในสังกดักรมฯ
5.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกดั และหน่วยงานในสังกดัน าผลการตรวจสอบ ความเหน็และ
ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการปฏบิติังาน

 - - - √ √ √
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หมายเหตุ

15.การเผยแพร่คู่มือ/
ส่งเสริมการปฏบิติัตาม
ประมวลจริยธรรม

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์กรมฯ
https://www.ldd.go.th/Web_Ethics/Detail/law.htm
และในการปฐมนิเทศขา้ราชการและพนักงานราชการบรรจใุหม่
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั 
5.ผลทีไ่ด้รับ 
   - เจา้หน้าที่รับทราบและปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม
ในการปฏบิติัหน้าที่
  - ขา้ราชการ/พนักงานราชการบรรจใุหม่ได้ลงนามรับทราบ
ประมวลจริยธรรม จ านวน 71 ราย

 -  - - √ √ √

16.กจิกรรมเผยแพร่
พระราชบญัญติั
มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 
ของส านักงาน ก.พ.

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64     
3.สถานที่ ด าเนินการแล้ว โดยได้เผยแพร่พระราชบญัญติัฯ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์กรมฯ www.ldd.go.th/Web_Ethics/Detail/law.htm
และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัดังกล่าวผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการปฏบิติังานตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม" เมื่อวนัที่ 18 ก.พ.64 ณ กรมพฒันาที่ดิน 
รวมทั้งในการปฐมนิเทศขา้ราชการ /พนักงานราชการใหม่ 
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้รับทราบและสามารถปฏบิติั
ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ.2562
ของส านักงาน ก.พ.

 - - - √ √ √
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ความซ่ือสัตย์
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17.กจิกรรมประเมิน
ความเส่ียง/วเิคราะห์
ความเส่ียงการทุจริต
ของหน่วยงาน

จ านวนกจิกรรม 1 
กระบวนงาน

1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
   - รายงานแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต "โครงการบริหาร
จดัการพืน้ที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร
เศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zonning by Agri-Map)" 
ให ้ศปท.กษ.ทราบ รอบที่ 1  เมื่อวนัที่ 5 มี.ค.64 และ รอบที่ 2 
เมื่อวนัที่ 6 ส.ค.64 
3.สถานที ่กรมฯ
4.ผลทีไ่ด้รับ ได้พฒันากระบวนงานในการปอ้งกนัการทุจริต
ภายในหน่วยงาน

 - - - - √ √

18.กจิกรรมรายงาน
ความคืบหน้า
การด าเนินการ
ตามขอ้ร้องเรียนให้
ผู้บงัคับบญัชาทราบ

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
   - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 12 คร้ัง
3.สถานที่ กรมฯ
4.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บงัคับบญัชาได้รับทราบปญัหาเกีย่วกบัขอ้ร้องเรียน
และความคืบหน้าการด าเนินการตามขอ้ร้องเรียน และใหม้ีการ
เร่งรัดการตรวจสอบใหแ้ล้วเสร็จ

 - - - - √ -
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19.กจิกรรมรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ าปี
งบประมาณ

จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 1.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
    - รายงานผลด าเนินการ จ านวน 2 คร้ัง รอบ 6 เดือน 
(ต.ค.63 - มี.ค.64) เมื่อวนัที่ 7 เม.ย.64 และ รอบ 12 เดือน 
(ต.ค.63 - ก.ย.64) เมื่อวนัที่ 11 ต.ค.64
3.สถานที่ กรมฯ และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ศปท .พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการตามแผน
ปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมพฒันาที่ดิน

 - - -  - √ -

20.กจิกรรมรายงาน
ผลการด าเนินการ
ตามขอ้ร้องเรียนผ่าน
เวบ็ไซต์ของ ศปท.พด. 

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1. สถานะ เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
   - มีการรายงานผลการด าเนินการตามขอ้ร้องเรียนผ่านทางเวบ็ไซต์
 ศปท.พด 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ศปท .พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารกรมฯ เจา้หน้าที่ในสังกดั และประชาชนทั่วไป
 ได้รับทราบผลการด าเนินการตามขอ้ร้องเรียน

 - - - - √ -
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21.กจิกรรมบรูณาการ
ท างานด้านปอ้งกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง
โดยการประชุม
เพือ่คณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาติ
วา่ด้วยการปอ้งกนั
และปราบปราม
การทุจริต กษ.

จ านวนกจิกรรม 2 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
3. กรมฯ ได้เขา้ร่วมกจิกรรมบรูณาการกบักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 กจิกรรม  ดังนี้
    3.1 กรมฯ ได้บรูณาการท างานตามแผนด้านการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซ่ึงคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตของ ก .ษ. ได้อนุมัติในหลักการร่าง
แผนปฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานไปทบทวน
ในส่วนที่เกีย่วขอ้งตามขอ้สังเกตของคณะอนุกรรมการฯ
เมื่อวนัที่ 8 ม.ค.64
    3.2 กรมฯ ได้เขา้ร่วมงานโครงการรณรงค์วนัต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)”
เมื่อวนัที่ 9 ธ.ค.63
4.ผลทีไ่ด้รับ หน่วยงานระดับกรมฯ ได้มีการประสานงาน
และบรูณาการด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต
ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - - - - √ -
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22.กจิกรรมการสร้าง
และพฒันาเครือขา่ย
ด้านปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว  
2.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์
ของกรมฯ
3.มีการสร้างเครือขา่ยทางไลน์ระหวา่งเจา้หน้าที่ระดับกรมฯ ต่างๆ
กบัเจา้หน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ประสานงาน
การด าเนินงานตามขอ้ร้องเรียน /ร้องทุกข ์และมีเครือขา่ยกลุ่มไลน์ 
ศปท.กษ.
4.ผลทีไ่ด้รับ การประสานงานเกีย่วกบัการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
และภารกจิของ ศปท . ระหวา่งเจา้หน้าที่ระดับกรมฯ และเจา้หน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้อยา่งรวดเร็วและครบถว้น 

 - - - - √ -

23.กจิกรรมพฒันา
ระบบ/ประชาสัมพนัธ ์
การจดัการเร่ือง
ร้องเรียน

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  ตลอดปงีบประมาณ 2564
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
   - มีการรายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกขท์างระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกขใ์ห ้สป.กษ. หรือ สปน.ทราบ และรายงาน
ผลตามมาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการให ้ศปท .กษ. ทราบ 
3.สถานที ่กรมฯ และเผยแพร่ขอ้มูลการร้องเรียน /ร้องทุกข์
ทางเวบ็ไซต์ ศปท.พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลทีไ่ด้รับ มีการพฒันาระบบและการประชาสัมพนัธ์
การจดัการเร่ืองร้องเรียน และตอบสนองขอ้ร้องเรียน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

 - - - - √ -
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ภาพการป้องกัน

การทุจรติ
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24.ประกาศเจตจ านง
ของผู้บริหารและ
บคุลากรในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 
เพือ่มุ่งสู่องค์กร
ธรรมาภบิาล
และความโปร่งใส

จ านวนกจิกรรม 1 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
3.อธบิดีกรมพัฒนาทีดิ่น ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ซ่ึงได้เผยแพร่บนหน้า
เวบ็ไซต์กรมฯ ทัง้นี ้ผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าทีไ่ด้ร่วมกันแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวนัที่ 15 มี.ค. 64 
4.ผลทีไ่ด้รับ ผู้บริหารกรมฯ และเจา้หน้าที่ในสังกดั
ได้รับทราบและยดึถอืปฏบิติัตามเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต

 - - - √ √ √
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25.กจิกรรมเผยแพร่
ขอ้มูลและแจง้เวยีน
เกีย่วกบัการปอ้งกนั
การทุจริตเชิงนโยบาย

จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
    - เผยแพร่และแจง้เวยีนขอ้มูลเกีย่วกบัการปอ้งกนัการทุจริตเชิง
นโยบาย 
    2.1 ประกาศกรมพฒันาที่ดิน เร่ือง นโยบายเกีย่วกบั
การไม่รับของขวญั และของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิติัหน้าที่
(No Gift Policy) เมื่อวนัที่ 18 ม.ค.64
    2.2 กจิกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยรณรงค์
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 9 ธนัวาคมของทุกปี
วนัต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 
เมื่อวนัที่ 9 ธ.ค.63
    2.3 กจิกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการฝึกอบรม 
หลักสูตร"เสริมสร้างธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจริต " เมื่อวนัที่ 15
มี.ค.64
     2.4 การบริหารความเส่ียงการทุจริต "โครงการบริหารจดัการ
พืน้ที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกจิ
ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zonning by Agri-Map)" 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ศปท .พด. 
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้ทราบและถอืปฏบิติัตามนโยบายดังกล่าว 
เพือ่เปน็การสร้างความโปร่งใสในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการ
ปฏบิติัหน้าที่ และเพือ่ปฏบิติัใหเ้ปน็วฒันธรรมองค์กร

 - - - √ √ -
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26.เผยแพร่
แผนปฏบิติัการ
ปราบปรามการทุจริต
ของกรมพฒันาที่ดิน

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ 2 ก.พ.64
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ศปท .พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั
5.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้รับทราบแผนปฏบิติัการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพฒันาที่ดิน

 - - - - √ √

27.กจิกรรมการ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
ด้านการปอ้งกนั
และปราบปราม
การทุจริต

จ านวนกจิกรรม 6 กจิกรรม 1.สถานะ  เสร็จส้ินแล้ว 
2.วันทีด่ าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.63 - ก.ย.64
    - เผยแพร่บทความการปอ้งกนัการทุจริต จ านวน 6 เร่ือง ดังนี้
      2.1 สถานโทษของผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
      2.2 เปน็ผู้ควบคุมงาน แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงานจริง
อยา่งนี้ผิดแน่
      2.3 ศีล 5 จริยธรรมพืน้ฐานส าหรับการเปน็มนุษย์
      2.4 ตรวจสอบสักนิดนะจะ๊
      2.5 เปล่าเรียกนะเขาใหเ้อง
      2.6 อนิทรีย ์5 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิติังาน 
3.สถานที่ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ศปท .พด.
www.ldd.go.th/Anticorruption/index.htm
4.ผลทีไ่ด้รับ เจา้หน้าที่ได้รับความรู้จากบทความต่างๆ
มีขอ้ตักเตือนอทุาหรณ์ที่สามารถกระตุ้นเตือนจติส านึก
ในการใหค้วามส าคัญต่อการปฏบิติัหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎ
ระเบยีบ ขอ้บงัคับของทางราชการและระมัดระวงัมิใหเ้กดิ
การทุจริตคอร์รัปชั่น

 - - - √ - -
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1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน

จ านวน 
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

100 คน ๑.สถานะ เสร็จส้ินแล้ว
2.วันทีด่ าเนินการ 18 ก.พ.64
3.สถานที่  กรมฯ    
4.ผู้เขา้ร่วม เจา้หน้าที่ในสังกดั จ านวน 236 คน
5.ผลทีไ่ด้รับ บคุลากรที่เขา้รับการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริม
การปฏบิติังานตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม " มีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานใหม้ีความโปร่งใสและเปน็ธรรมสามารถพฒันา
คุณภาพชีวติและการปฏบิติังานใหม้ีคุณลักษณะเปน็ขา้ราชการ
ยคุใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ยดึมั่นมาตรฐานทางจริยธรรม ท าให้
การปฏบิติังานบรรลุผล เกดิความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงาน
และน าไปสู่การเปน็สังคมคุณธรรม

 - 35,000 ๑๒,๓๐๐ √ - - มีการจดัอบรม
ใหแ้กบ่คุลากร
ในส่วนกลาง
และมีถา่ยทอด
การอบรม
ผ่านระบบ 
VDO/Web 
Conference
ไปยงัส่วน
ภมูิภาค

งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
- -   - - - - - - - -

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม

ปัญหา/อุปสรรค
 - เนือ่งจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การด าเนินโครงการฝึกอบในปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีปรับเปล่ียนวธิกีารจัดอบรม ผ่านรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VDO/Web Conference

ไปยังส่วนภูมิภาคเพือ่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงงบประมาณในการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าทีต้ั่งไว ้แต่ไม่กระทบกับตัวชี้วดัของโครงการ

ผู้รายงาน นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอือ้เฟือ้ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที ่11 ตุลาคม 2564
ผู้รายงาน นายสุรพล  เกษร  ต าแหน่ง นิติกร เบอร์ติดต่อ 02-579-2656 e-mail psd_9@ldd.go.th วนัที ่11 ตุลาคม 2564
ส่งให้ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง e-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวนัที ่11 ตุลาคม 2564 ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์, นายอัครพล ค ามี  โทร. 0 2629 9663 
   

ข้อเสนอแนะ
 - ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในกรมพัฒนาทีดิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ให้มากขึน้และทัว่ถึงในทุกขัน้ตอนกระบวนการของโครงการ/กิจกรรม
 - เพิม่การส่ือสารประชาสัมพันธแ์ผนปฏิบัติการฯ ให้มากขึน้และหลากหลายช่องทางอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการส่ือสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง เพือ่สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีบุ่คลากรในหน่วยงานทุกๆ ระดับ


