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คํานํา 
 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทาง 
การประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตรไปสู 
การปฏิบัติ จึงไดมีการจัดทําตัวชี้วัดที่ 6 เร่ืองระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งกําหนดระดับข้ันของความสําเร็จแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยในรับดับ
ข้ันที่ 2 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  กรมพัฒนาที่ดินจึงไดจัดทําแผนดังกลาว โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง 
ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญ 
ที่กรมพัฒนาที่ดินไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ  
มาดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทําเปนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเปนแนวทาง 
ใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินไดมีสวนรวมในการเสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม  
และสรางวินัย เพื่อนําไปสูกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด  ตอไป 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ แผนกลยุทธที่มีวัตถปุระสงค
หลักเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันคิดรวมกันจัดทํา โดยมีนักวิชาการจากสถาบันตาง ๆ  เปนผูดําเนินการ
จัดทํา ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. วิธีการจัดทําไดใชวิธีการผสมผสานระหวาง
การใชผลงานวิจัยที่ผานมา ผนวกกับการระดมความคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย อาทิ ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และประชาชนที่เขารวมในการสัมมนารับฟง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ แหลงขอมูลที่สําคัญที่สุดคือแหลงขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของผูแทนจากทุก 
ภาคสวนที่เขามารวมประชุมระดมความคิดเพื่อยกรางภารกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในดานการใหความรู ปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ การกระจายอํานาจ การเสริมสรางกลไก เครื่องมือ ในการปราบปรามคอรรัปชั่นระดับตาง ๆ 
การปองกันและขจัดระบบธุรกิจการเมืองที่ใชกระแสทุนนิยมไปในทางทุจริตของภาครัฐ เอกชน และการเมือง 
การปรับปรุงโครงสรางและบทบาทขององคกรอิสระใหมีความเปนอิสระอยางแทจริง การปฏิรูปกฎหมาย และ
บังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นมา ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
เปนการสงเสริมความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา และสื่อในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความ
ตระหนักและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยปลูกฝงจิตสํานึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในเรื่อง 
ธรรมาภิบาล สรางคานิยมรวมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริต โดยสรางบุคคล
ตนแบบและยกยองตลอดจนสนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิชาการตาง ๆ  ใหมีการสรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
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1. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อใหทุกภาคสวนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีหลัก 
ในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและไมยึดติดกับวัตถุนิยม โดยมีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
อยางเหมาะสม กําหนดแผนงาน โครงการดานการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางความรู
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง  รวมทั้งประสานกับส่ือมวลชนและใชส่ือทุกรูปแบบ 
ในการประชาสัมพันธความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมใหความรูเกีย่วกับการดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  - ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

  2. สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 

  เพื่อใหคนไทยมีคานิยมที่ถูกตอง ซึ่งคานิยมหลักที่มักจะพบในสังคมไทย ไดแก บุญคุณนิยม 
พวกพองนิยม อํานาจนิยม และสุขนิยม โดยคานิยมดังกลาวขางตนสามารถสงผลกระทบทั้งดานบวกและ 
ดานลบ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรค หรือมีกลไก/เครื่องมือ ที่จะควบคุม 
ใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในทางลบ โดยสงเสริมใหขาราชการการเมือง 
ขาราชการประจํา เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและดําเนินงาน  
และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อยางเครงครัด เร่ิมจากการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล
หลักคุณธรรม จริยธรรม  จากนั้นจึงกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  
มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  - กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  3. กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หรือการถายทอดประสบการณที่ชวยเสริมสรางความรู 
ทักษะ และทัศนคติเพื่อตอตานการทุจริต และใชการศึกษาเปนแนวทางปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง  
มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
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  - ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา 
  - สงเสริมแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

  4. ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปน
คานิยมรวมของชาติ 

  เพื่อใหคนในชาติมีคานิยมรวมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริต
และสนับสนุนใหสังคมมีคนดีเพิ่มมากขึ้น โดยเนนการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนและรวมมือกับส่ือ 
ในการเผยแพรคานิยมที่ถูกตองสูสังคม มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทําความดี 
  - รณรงคประชาสัมพันธคุณธรรม จริยธรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรรวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการดําเนินการเสริมสราง
กลไกและเครือขายภาคประชาชนใหเปนพลังกลไกตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานโดยสนับสนุนกิจกรรม 
ใหการเรียนรูเพื่อยกระดับความตื่นตัวของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริม
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และพัฒนาชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูล ทั้งในการรับรูสิทธิ 
ของสาธารณชนเอง รวมทั้งจัดตั้งศูนยประสานการทํางานของภาคประชาชนที่สามารถแจงเบาะแส 
และประสานการตอตานทุจริตใหครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน  ตลอดจนพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย 
ใหสามารถเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. ประชาสัมพนัธตอตานการทุจริต 

  เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธตอตานการทุจริตโดยเสริมสรางความรวมมือกับส่ือมวลชนในการ
เผยแพรความรู ขอมูล ขาวสารดานการทุจริตคอรรัปชั่น และกฎหมายพื้นฐานอันเกี่ยวกับสิทธิหนาที่เสรีภาพ
แกประชาชนอยางถูกตอง ทั่วถึง สามารถสรางกระแสและคานิยมในการตอตานการทุจริตและสามารถขยาย
ผลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันการทุจริต 
  - สงเสริมใหส่ือมวลชนมีจิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณ 
  - รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัย และงานวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  - จัดทําและเผยแพรส่ือสรางสรรคในการตอตานการทุจริต 
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  2. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนา
แนวทางสงเสริมบทบาทเครือขายภาคประชาชน ในการเปนคณะทํางานที่หาขอเท็จจริง มีการแจงขอมูลการ
ทุจริต รวมทั้งเสนอแนะมาตรการและวิธีการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบดังนี้ 

  - สรางกระบวนการเรียนรู 
  - พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสใหงาย หลากหลาย และปลอดภัย 
  - กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแส 

  3. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

  เพื่อเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็งและยั่งยืน สามารถบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย
อยางเปนระบบและตอเนื่อง มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สนับสนุนระบบการจัดการของเครือขาย 
  - เสริมสรางขวัญกําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน 
  - กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต มีแนวทางการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรโดยเริ่มจากการสรางความโปรงใสในการดําเนินงานแกองคกรตอตานการทุจริต 
โดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เปนแกนหลักในการตอตานการทุจริตใหเปนองคกรอิสระอยางแทจริง สามารถ
ดําเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคธุรกิจ เพื่อใหการ
ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลของการดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใสและทันสมัยควบคูกับ
มาตรการกระจายอํานาจของภาครัฐ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอเท็จจริงอยางทันการณ จากนั้น
จึงปฏิรูปกฎหมายเพื่อใหเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติ โดยปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหครอบคลุม  
ไมเกิดการผูกขาด แทรกแซง สามารถขจัดระบบธุรกิจการเมืองซึ่งไมเปนธรรม กําหนดมาตรการลงโทษ
ผูกระทําทุจริตอยางเครงครัด และการสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ 
และการทุจริตเชิงนโยบาย ตอตานการรับสินบนและสงเสริมการสรางความซื่อสัตยในภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนสงเสริมระบบการดําเนินงานขององคกรตอตานการทุจริตใหมีความเปนสากล รวมทั้งอาศัยความ 
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รวมมือกับภาคีพันธมิตรทุกภาคสวนทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งนําไปสูการสรางดัชนีความโปรงใส 
ในสังคมไทย มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  1. สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน 
ป.ป.ช. และองคกรอิสระอื่น ๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

  เพื่อใหสํานักงาน ป.ป.ช. และองคกรอิสระอ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตของประเทศ 
มีความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริง โดยเปนอิสระทั้งในดานโครงสรางบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ รวมทั้งการมีอํานาจในการทํางานโดยปราศจากการถูกแทรกแซงจากภาครัฐ ภาคการเมือง  
และภาคธุรกิจ เพื่อใหเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดให
เปนหนวยงานอิสระ ในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังองคกรอิสระดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ใหสอดคลองกับภารกิจ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

  2. สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสู
สวนทองถิ่น 

  เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246  
ที่กําหนด “ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติกระบวนการสรรหา
และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” จึงควรดําเนินการยกรางแผนงานปรับปรุงแกไขกฎหมาย ในการกําหนดใหอํานาจ
หนาที่การตอตานการทุจริตกระจายไปทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อีกทั้ง 
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกภาคสวน ควรกําหนดใหมีแผนการศึกษาภารกิจในการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น จัดทําแผนการกระจายอํานาจ และสรางความพรอมของประชาคมและทองถิ่น ในการรบัมอบ
อํานาจและภารกิจ ตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา โดย
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแหงจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
เปดเผยการทําธุรกรรมของหนวยงานแกผูที่มีสวนไดสวนเสีย และกําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของ 
ศูนยประสานงานใสสะอาดใหข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมใหมีการรวมมือประสานงานระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กับการบังคับใชกฎหมาย 
  - สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3. เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ 

  เพื่อใหเกิดความโปรงใสตามหลักการตรวจสอบถวงดุลอํานาจเปนการปองกันมิใหองคกรใด 
ใชอํานาจมากเกินไป และกําหนดใหแตละองคกรมีอํานาจแยกจากกันโดยใหอํานาจหนึ่งใดสามารถถวงดุล
ยับยั้งอีกอํานาจได โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบภายในของหนวยงาน มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการ 
เบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐทั้งการตรวจสอบภายในระดับกรม ระดับกระทรวงจากสาํนกังาน
การตรวจเงินแผนดิน ซึ่งระดับภาครัฐ พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระบุใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ซึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาลงมา  ดังนั้น เพื่อใหการตรวจสอบถวงดุลระหวางหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภายในประเทศมีประสิทธิภาพ ควรมีการกําหนดการตรวจสอบถวงดุลระหวางหนวยงาน  
โดยปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อลดดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อไมใหใชดุลยพินิจโดยมิชอบ และผลักดัน 
ใหองคกรอิสระมีกลไกการตรวจสอบซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยรัฐตองผลักดันแนวทางการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้ 

  - สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน 
  - เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกหนวยงานตรวจสอบภายนอก 
  - สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาจากผูแทนหลายองคกรรวมทัง้
ภาคเอกชนอยางเครงครัด 

  4. เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต 

  เพื่อใหการปฏิรูปกฎหมายเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของบุคลากรและบทบาทขององคกรอิสระ กฎหมายที่สงเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ควรสงเสริมผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ที่แกไขกฎหมายสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร กฎหมายคุมครองพยานในการ 
ชี้เบาะแสใหไมมีชองโหว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลใหโปรงใส ขจัดการ 
ซื้อขายตําแหนง ตลอดจนกําหนดกฎ ระเบียบ ที่สามารถบังคับใชกับหนวยงานรัฐ องคการมหาชน และองคกร
อิสระ  ทั้งนี้  แนวทางในการดําเนินงานตามมาตรการ มีดังนี้ 

  - สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรอยาง
เครงครัด 
  - ผลักดันใหมีการปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองกับกฎหมายที่ใชเปนมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  - ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
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  5. เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และ 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

  เพื่อปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมควบคูกับ
เสริมสรางประสิทธิภาพของมาตรการในการตรวจสอบทรัพยสินทุกระดับ โดยกําหนดใหมีมาตรการตรวจสอบ
ทรัพยสินทั้งระดับนักการเมืองและขาราชการระดับสูง รวมทั้งขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของในการอนุมัติ
งบประมาณตามโครงการตาง ๆ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมการตรวจสอบทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ 
  - สงเสริมใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ 
  - สงเสริมมาตรการตรวจสอบทรัพยสิน 

  6. เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยใน
ภาคธุรกิจเอกชน 

  เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตของเจาหนาที่ รัฐในเรื่องการรับสินบนเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพและเปนที่เกรงกลัวแกขาราชการทุกระดับ โดยมีมาตรการปองกัน สอบสวน และฟองรอง 
กรณีกระทําทุจริตในการรับสินบน ตลอดจนสงเสริมความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจ มีแนวทางการดําเนินงาน 
คือ 

  - ดําเนินมาตรการที่มีผลตอการปราบปรามการรับสินบน 
  - สรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการสอบสวนและฟองคดี 
  - สงเสริมใหมีระบบความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจ 

  7. สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 

  เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกรตอตานการทุจริตของไทย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพเทียบเทาประเทศที่ประสบความสําเร็จในการตอตานการทุจริตและเพื่อพัฒนากลไกทางกฎหมาย 
กฎขอบังคับ ในการตอตานการคอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับสากล โดยรวมมือประสานงานกับองคกรตอตาน 
การทุจริตระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ สหประชาชาติ และเพื่อเปด
โอกาสใหหนวยงานตอตานการทุจริตภายในประเทศสรางความเขมแข็งแกองคกร และเรียนรูแนวทาง
ปฏิบัติงานของนานาประเทศ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

 -  สงเสริมผลักดันใหหนวยงานตอตานการทุจริตภายในประเทศเขารวมพันธกรณีเปนสมาชิก
องคกรตอตานการทุจริตระดับนานาชาติ 
  - สงเสริมความรวมมือในการนําทรัพยสินกลับคืนประเทศ 
  - สงเสริมความรวมมือในการสงผูรายขามแดน 
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  8. จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย 

  เพื่อใหมี เกณฑดัชนีชี้ วัดความโปรงใสในสังคมไทย  โดยใหทุกภาคสวนทั้ งภาครัฐ  
ภาคการเมือง  ภาคเอกชน  และองคกรสาธารณะประโยชนรวมกันกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง  
และผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทํา รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห และติดตามผลการจัดทําเกณฑมาตรฐาน
กลางความโปรงใส ตลอดจนตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑอยางตอเนื่อง มีแนวทางการ
ดําเนินงาน คือ 

  - จัดทําเกณฑมาตรฐานกลางความโปรงใสในสังคมไทย 

  - จัดตั้งองคกรกลางที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลมาตรฐานกลาง 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรสรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรนี้ควรเริ่มจากมาตรการสงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษ เพื่อใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน จากนั้นจึงสงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ ควบคูกับ
การสงเสริมการสรางองคกรจัดการกับความรู ตอมาจึงกําหนดมาตรฐานสงเสริมการสรางศูนยขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริตและสรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริตเพื่อใหมี
หลักสูตรฝกอบรมที่ไดมาตรฐานและสามารถจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายในหนวยงาน มีการดําเนนิงานดังนี้  

  1. สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรใน
หนวยงานตอตานการทุจริตอยางเครงครัด 

  เพื่อใหเจาหนาที่ตอตานการทุจริตดํารงไวซึ่งความซื่อสัตย มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
รับผิดชอบตอสังคม และเปนที่นาเชื่อถือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยหนวยงานตอตานการ
ทุจริตองคกรสรางเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่ระบุมาตรฐานแนวการปฏิบัติที่กําหนดขอพึงปฏิบัติ
และไมพึงปฏิบัติ ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติใหเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยกําหนดมาตรฐานความประพฤติ
ของเจาหนาที่รัฐ การมีจริยธรรม คุณธรรม การสรางความเปนกลาง ความเปนอิสระ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
จงรักภักดีตอองคกร ความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย รวมทั้งการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการ 
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ใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตอง
เปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดวย  ทั้งนี้ ตองสรางมาตรการและ
สงเสริมเครื่องมือที่เปนหลักประกันในการนํามาตรการเหลานั้นไปปฏิบัติ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมผลักดันใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  - สงเสริมใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทุกหนวยงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานจรรยาวิชาชีพ 

  2. สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทน
พิเศษ 

  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงานตอตานการทุจริตให รู เสนทาง
ความกาวหนาของวิชาชีพที่ปฏิบัติอยู โดยกําหนดมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของหนวยงานตอตานการทุจริตทุก
หนวยงานใหชัดเจน ผนวกกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สงเสริมใหองคกรอิสระมี
ความเปนอิสระอยางแทจริงในการบริหารทั้งดานงบประมาณและบุคลากร จึงควรกําหนดโครงสรางการบรหิาร
บุคลากรขององคกรอิสระดังกลาว ใหมีความเปนอิสระไมผูกติดกับสํานักงาน ก.พ. เชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือนอื่น ๆ พรอมทั้งความมีอิสระในการบริหารบุคคลและการกําหนดอัตราคาตอบแทน โดยเฉพาะการ
กําหนดคาตอบแทนพิเศษ ควรกําหนดมาตรฐานที่คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน มีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

  - สงเสริมใหหนวยงานตอตานการทุจริตและหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนบริหารงานบุคคล 
  - สงเสริมใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตอตานการทุจริตมีความเปนอิสระอยาง
แทจริง 
  - ผลักดันใหมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาตอบแทนพิเศษแกบุคลากร 

  3. สงเสริมความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ 

  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลดานการทุจริต และเพื่อใหไดความรูขอมูลใหมที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถขยายโลกทัศนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยสรางเครือขายความรวมมือ ตําเนินการตามกลไกในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติโดยการแสวงหาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตระหวาง
ประเทศ และรวมกับหนวยงานตอตานการทุจริตของประเทศอื่น ๆ เพื่อใหสังคมทุกระดับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดเห็นศักยภาพของหนวยงานตอตานการทุจริตของประเทศไทย 
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  4. สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

  เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตอตานการทุจริตใหมีความรูและสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เปนระบบ และเพื่อใหเกิดองคความรูใหมในเชิงรุกที่ทันสมัยอยางรอบดาน 
โดยกําหนดใหหนวยงานตอตานการทุจริตมีศูนยวิชาการ พัฒนาทั้งศาสตรความรูทางวิชาการและการวิจัย
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  5. สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 

  เพื่อใหองคกรอิสระซึ่งเปนหนวยงานหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีอํานาจ
หนาที่อยางอิสระในการปฏิบัติงาน  และมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  และเปนแกนนําหลัก 
ในการขับเคลื่อนใหเปนศูนยขอมูลสารสนเทศ 

  6. สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 
  เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพในการตอตานการทุจริต
และเพื่อใหบุคลากรที่ผานการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาจัดการองคความรูดาน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ 
นําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบ 
ทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏิบัติ จึงไดมีการจัดทําตัวชี้วัดที่ 6 เร่ืองระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดระดับข้ันของความสําเร็จแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

  1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จครบถวน 
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  4. ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

  5. ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 มีผลสําเร็จสูงกวาตามเปาหมาย  

  ซึ่งโครงการของกรมพัฒนาที่ดินที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ คือ 

  1. กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

  2. กิจกรรมแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

  3. กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีการเกษตร/เกษตรอินทรีย 

  ศูนยประสานราชการใสสะอาดฯ จึงไดจัดทําแผนดังกลาว โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
วิเคราะหความเสี่ยง ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
โครงการสําคัญที่กรมพัฒนาที่ดินไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 
3 โครงการ มาดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทําเปนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
เพื่อเปนแนวทางใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินไดมีสวนรวมในการเสริมสรางคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัย เพื่อนําไปสูกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ดังนี้ 

 



กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

ยุทธศาสตร ที่ 1

1.  ปลูกจิตสํานึก คานิยม 1.1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรม และ พอเพียง

สรางวินัยแกทุกภาคสวน      1.1.1) ผลิตแผนพับเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 50,000 / ป      - รอยละของจํานวนเอกสาร       - แจกจายไมนอยกวารอยละ 80/ป
พอเพียง เผยแพรที่แจกจาย ของ จํานวน 5,000 แผน/ป 

     1.1.2) เผยแพรองคความรูหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 1,000,000* / ป      - รอยละของจํานวนผูผาน      - ขาราชการ และเจาหนาที่
โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝกอบรม การอบรม จํานวน 100 คน / ป ผานการอบรม

ไมนอยกวารอยละ 80 / ป 
1.2) สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัยแกเจาหนาที่

     1.2.1) การเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
          1.2.1.1) จัดฝกอบรมเรื่องการเสริมสราง คุณธรรม 200,000 / ป      - รอยละของจํานวนผูผาน      - ขาราชการ พนักงานราชการ
จริยธรรม การอบรม ลูกจางประจํา ในสวนกลาง

สวนภูมิภาค จํานวน 150 คน/ ป
ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 /ป
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2555)

กรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

          1.2.1.2) จัดฝกอบรมโครงการ จิตแหงคุณธรรม 350,000 / ป      - รอยละของจํานวนผูผาน       - ขาราชการระดับปฏิบัติการ
นําชีวิตสดใส การอบรม ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
จํานวน 100 คน ผานการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80

          1.2.1.3) ผลิตแผนพับเผยแพรหลักการบริหารราชการ 50,000 / ป      - รอยละของจํานวนเอกสาร       - แจกจายไมนอยกวารอยละ 80/ป
ตามหลักธรรมาภิบาล เผยแพรที่แจกจาย ของ จํานวน 5,000 แผน/ป 

     1.2.2) การเรียนรูและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
และวินัยขาราชการ โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝกอบรม  
          1.2.2.1) ใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและวินัยแก 200,000* / ป      - รอยละของจํานวนผูผาน       - ขาราชการระดับปฏิบัติการ /
 ขาราชการบรรจุใหม การอบรม ปฏิบัติงาน บรรจุใหม จํานวน 40 คน/ป

ผานการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80/ป

          1.2.2.2) ใหความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และวินัย 600,000* / ป      - รอยละของจํานวนผูผาน       - ขาราชการและเจาหนาที่
ขาราชการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะใหกับขาราชการและ การอบรม จํานวน 250 คน / ป ผานการอบรม
เจาหนาที่ ไมนอยกวารอยละ 80/ป
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ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555



กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

          1.2.2.3) เผยแพรความรู กฎ ระเบียบ และวินัยขาราชการ -      - จํานวนองคความรูที่เผยแพร      - มีการเผยแพรความรูใน Web
ลงใน Web ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน ลงใน Web ไมนอยกวา 2 องคความรู

     1.2.3) การปฏิบัติงานโปรงใสสามารถตรวจสอบได
          1.2.3.1) จัดทําขอตกลงการทํางาน (PSA.) ระหวางอธิบดี -      - จํานวนหนวยงานที่ลงนามใน      - 22 หนวยงาน / ป
กับหัวหนาสวนราชการ ระดับ สํานัก / กอง ขอตกลงการทํางาน

          1.2.3.2) ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานตาม -      - ความสําเร็จของการตรวจสอบ      - มีการตรวจประเมินผลการทํางาน
ขอตกลง (PSA.) โดยคณะทํางาน เพื่อติดตาม นิเทศ และประเมินผล ของ สพข. ทั้ง 12 เขต และรายงานผล
 และตรวจราชการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลตอ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทราบ

          1.2.3.3) ติดตามและรายงานผลการควบคุมภายใน -      - ความสําเร็จของการติดตาม      - ทุก สํานัก / กอง มีการติดตาม
และรายงานผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและรายงานผลการ

ควบคุมภายในใหอธิบดีทราบ

          1.2.3.4) ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณแผนงาน/ -      - จํานวนครั้งของการติดตามการ      - คณะกรรมการมีการประชุม
โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการใชจายภาครัฐ ใชจายภาครัฐ ติดตามไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง
และติดตามผลการดําเนินงาน
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ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555



กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

1.3) สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวนกิจกรรมการบําเพ็ญ มีการจัดกิจกรรมการบําเพ็ญ

เปนคนดี มีคุณธรรม ประโยชนและการบริจาคทรัพย ประโยชน และบริจาคทรัพย

ไมนอยกวา 5 กิจกรรม

     1.3.1) บําเพ็ญประโยชนในการรวมกันบริจาคโลหิต - - -
ใหแกศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

     1.3.2) จัดกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของใหสถานสงเคราะห - - -

     1.3.3) จัดกิจกรรมบริจาคเงินชวยเหลือหมอดินอาสาที่เสียชีวิต - - -

     1.3.4) จัดกิจกรรมบริจาคทุนทรัพย เพื่อรวมสนับสนุนการ - - -
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

     1.3.5) จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เนื่องในเทศกาล - - -
วันสงกรานต เพื่อใหบุคลากรเห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุ
ผูอาวุโส

     1.3.6) จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ - - -
ที่ดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
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ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555



กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

1.4) ปลูกฝงคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต จํานวนประเภทรางวัลการประกาศ มีการประกาศเกียรติคุณ

เกียรติคุณผูทําความดี ผูทําความดีไมนอยกวา

3 ประเภทรางวัล

     1.4.1) ประกาศเกียรติคุณขาราชการผูมีคุณธรรม - - -
และจริยธรรมดีเดน

     1.4.2) ประกาศเกียรติคุณขาราชการดีเดน - - -

     1.4.3) ประกาศเกียรติคุณหมอดินอาสาดีเดน - - -

     1.4.4) ใหรางวัลผูมีผลงานดีเดน - - -

ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555
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กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2552 - 2555 พ.ศ. 2552 - 2555

ยุทธศาสตร ที่ 2

2. รวมพลังแผนดินปองกันและ 2.1) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     2.1.1) ผลิตแผนพับการมีสวนรวมในการปองกันและ 50,000/ป      - รอยละของจํานวนเอกสาร       - แจกจายไมนอยกวารอยละ 80/ป
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพรที่แจกจาย ของ จํานวน 5,000 แผน/ป 

     2.1.2) ปรับปรุงชองทางการรองเรียน และแจงเบาะแส -      - ความสําเร็จของการปรับปรุง      - ปรับปรุงชองทางการรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ชองทาง แลวเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม

     2.1.3) ปรับปรุง Web board เพื่อติดตอสื่อสารใน Web -      - ความสําเร็จของการปรับปรุง      - ปรับปรุง Web board แลวเสร็จ
ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน Web board ภายในเดือนสิงหาคม

หมายเหต ุ   * ใชงบประมาณในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (กลุมพัฒนาบุคคล)
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ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555



งบประมาณ

บาท ตัวชี้วัด เปาหมาย
ยุทธศาสตร ที่ 1

1.  ปลูกจิตสํานึก คานิยม 1.1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัย พอเพียง

แกทุกภาคสวน      1.1.1) ผลิตแผนพับเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 50,000      - รอยละของจํานวนเอกสารเผยแพร       - แจกจายไมนอยกวา
พอเพียง ที่แจกจาย รอยละ 80 ของ จํานวน 5,000 แผน 

     1.1.2) เผยแพรองคความรูหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝกอบรม  ดังนี้
          1.1.2.1) หลักสูตร "สมรรถนะผูบังคับบัญชาระดับตน 675,600*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - ขาราชการ ระดับชํานาญการ
กรมพัฒนาที่ดิน" และชํานาญงาน จํานวน 50 คน

ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

          1.1.2.2) หลักสูตร "การปฏิบัติงานราชการ ภาครัฐยุคใหม" 409,800*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - ขาราชการ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ และ/หรือ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือชํานาญงาน จํานวน 50 คน
ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมพัฒนาที่ดิน



ตัวชี้วัด เปาหมาย
1.2) สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัยแกเจาหนาที่

     1.2.1) สงเสริมใหมีการเรียนรูและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
          1.2.1.1) จัดฝกอบรมโครงการ "เสริมสราง คุณธรรม 100,000      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม      - ขาราชการ พนักงานราชการ
จริยธรรม เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ลูกจางประจํา ในสวนกลาง

จํานวน 150 คน ผานการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80

          1.2.1.2) จัดฝกอบรมโครงการ "จิตแหงคุณธรรม 350,000      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - ขาราชการระดับปฏิบัติการ
นําชีวิตสดใส" ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
จํานวน 100 คน ผานการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80

          1.2.1.3) ผลิตแผนพับเผยแพรหลักการบริหารราชการ 50,000      - รอยละของจํานวนเอกสารเผยแพร      - แจกจายไมนอยกวารอยละ 80
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่แจกจาย ของจํานวน 5,000 แผน
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย



ตัวชี้วัด เปาหมาย
     1.2.2) การเรียนรูและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
และวินัยขาราชการ โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝกอบรม  ดังนี้
          1.2.2.1) ใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและวินัยแก 200,000*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - ขาราชการระดับปฏิบัติการ /
 ขาราชการบรรจุใหม ปฏิบัติงาน บรรจุใหม จํานวน 40 คน

ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

          1.2.2.2) ใหความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และวินัย 119,200*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - พนักงานธุรการ จํานวน 122 คน
ขาราชการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะเจาพนักงานธุรการในการ ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
ฝกอบรมหลักสูตร "กฎหมายการเงินการคลังที่มีการปรับแกให
สอดคลองตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2552
และการจัดซื้อจัดจาง"

          1.2.2.3) ใหความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และวินัย 103,000*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม      - ขาราชการตําแหนง
ขาราชการแกเจาหนาที่ธุรการ ในการฝกอบรมโครงการ เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 100 คน
 "หลักเกณฑ เงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบเงิน ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
ชดเชยคางานกอสราง (คา K) และการปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย



ตัวชี้วัด เปาหมาย
          1.2.2.4) ใหความรูเกี่ยวกับวินัยในหลักสูตรการฝกอบรม 409,800*      - รอยละของจํานวนผูผานการอบรม       - ขาราชการ ประเภทวิชาการ 
"การปฏิบัติงานราชการ ภาครัฐยุคใหม" ระดับปฏิบัติการ และ/หรือ

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือชํานาญงาน จํานวน 50 คน
ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

          1.2.2.5) เผยแพรความรู กฎ ระเบียบ และวินัยขาราชการ -      - จํานวนองคความรูที่เผยแพร      - มีการเผยแพรความรูใน Web
ลงใน Web ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน ลงใน Web ไมนอยกวา 2 องคความรู

     1.2.3) สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
          1.2.3.1) จัดทําขอตกลงการทํางาน (PSA.) ระหวางอธิบดี -      - จํานวนหนวยงานที่ลงนามใน      - 22 หนวยงาน
กับหัวหนาสวนราชการ ระดับ สํานัก / กอง ขอตกลงการทํางาน

          1.2.3.2) ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานตาม -      - ความสําเร็จของการตรวจสอบ      - มีการตรวจประเมินผลการทํางาน
ขอตกลง (PSA.) โดยคณะทํางาน เพื่อติดตาม นิเทศ และประเมินผล ของ สพข. ทั้ง 12 เขต และรายงานผล
 และตรวจราชการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลตอ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทราบ
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย



ตัวชี้วัด เปาหมาย
          1.2.3.3) ติดตามและรายงานผลการควบคุมภายใน -      - ความสําเร็จของการติดตาม      - ทุก สํานัก / กอง มีการติดตาม

และรายงานผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและรายงานผลการ
ควบคุมภายในใหอธิบดีทราบ

          1.2.3.4) ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณแผนงาน/ -      - จํานวนครั้งของการติดตามการ      - คณะกรรมการมีการประชุม
โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการใชจายภาครัฐ ใชจายภาครัฐ ติดตามไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง
และติดตามผลการดําเนินงาน

1.3) สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวนกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน มีการจัดกิจกรรมการบําเพ็ญ

เปนคนดี มีคุณธรรม และการบริจาคทรัพย ประโยชน และบริจาคทรัพย

ไมนอยกวา 5 กิจกรรม

     1.3.1) บําเพ็ญประโยชนในการรวมกันบริจาคโลหิต - - -
ใหแกศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

     1.3.2) จัดกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของใหสถานสงเคราะห - - -

     1.3.3) จัดกิจกรรมบริจาคเงินชวยเหลือหมอดินอาสาที่เสียชีวิต - - -
-

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
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ตัวชี้วัด เปาหมาย
     1.3.4) จัดกิจกรรมบริจาคทุนทรัพย เพื่อรวมสนับสนุนการ - - -
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

     1.3.5) จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เนื่องในเทศกาล - - -
วันสงกรานต เพื่อใหบุคลากรเห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุ
ผูอาวุโส

1.4) ปลูกฝงคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต จํานวนประเภทรางวัลการประกาศ มีการประกาศเกียรติคุณ

เกียรติคุณผูทําความดี ผูทําความดีไมนอยกวา

3 ประเภทรางวัล

     1.4.1) ประกาศเกียรติคุณขาราชการผูมีคุณธรรม - - -
และจริยธรรมดีเดน

     1.4.2) ประกาศเกียรติคุณขาราชการดีเดน - - -

     1.4.3) ประกาศเกียรติคุณหมอดินอาสาดีเดน - - -
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งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ



ตัวชี้วัด เปาหมาย
ยุทธศาสตร ที่ 2

2. รวมพลังแผนดินปองกันและ 2.1) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     2.1.1) ผลิตแผนพับการมีสวนรวมในการปองกันและ 50,000      - รอยละของจํานวนเอกสารเผยแพร      - แจกจายไดไมนอยกวา
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แจกจาย รอยละ 80 ของจํานวน 5,000 แผน

     2.1.2) สรางชองทางการรองเรียน และแจงเบาะแส -      - ความสําเร็จของการสรางชองทาง      - สรางชองทางการรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แลวเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2552

     2.1.3) สราง Web board เพื่อติดตอสื่อสารใน Web -      - ความสําเร็จของการสราง      - สราง Web board แลวเสร็จ
ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน Web board ภายในเดือนสิงหาคม 2552

หมายเหต ุ   * ใชงบประมาณในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (กลุมพัฒนาบุคคล)
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