
แผนงานดานการการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ของกรมพัฒนาท่ีดิน ปงบประมาณ 2561 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 61 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 

 
ผูรับผิดชอบ 

1. สรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 
 

1.สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 
 
2.ประยุกตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานทุจริต 
 
3.ปรับฐานความคิด ให
สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 
4.เสริมสรางและปองกัน
ไมใหเกิดการกระทําผิดวินัย 

1.โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝงจิตสํานึก  
ดานการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
กรมพัฒนาท่ีดิน 

รอยละความพึงพอใจ              
ของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 
 

  

2.โครงการจิตอาสา รอยละความพึงพอใจ               

ของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 

3.โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสรางการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  

รอยละความพึงพอใจ                

ของผูเขารวมโครงการ 

 

รอยละ 3.50-3.99 

 

กกจ. 

4.โครงการฝกอบรมหลักสตูร 
การเสริมสรางความรูเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

รอยละความพึงพอใจ                
ของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 

5.โครงการฝกอบรมหลักสูตร                                                           
“บทบาทของศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระบบราชการ”                                

รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 

 



 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 61 
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

 6.โครงการฝกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาการพัฒนาท่ีดิน 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 

7.โครงการ พด.รวมใจทําบุญ 
ตักบาตร ชําระจิตใจ ใฝใน
คุณธรรม 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 3.50-3.99 กกจ. 
 

 

8.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ใหแกขาราชการและ
เจาหนาท่ี 

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไมต่ํากวา 300 ชุด             
ตอปงบประมาณ 
 

กกจ. 
 

9.โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร
และประชาสัมพันธ สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวนผูไดรับการเผยแพร ไมต่ํากวา 400 คน กกจ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
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ผูรับผิดชอบ 

2. ยกระดับเจตจํานง
ในการตอตานการ
ทุจริต 
 

1.พัฒนากลไกการกําหนด 
ใหเจาหนาท่ีแสดงเจตจํานง
ในการตอตานการทุจริต  
ตอสาธารณชน 
 
2.กําหนดกลยุทธและ
มาตรการในการตอตาน 
การทุจริต 
 

1.ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานง
วาจะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 

มีการแสดงเจตจํานงวา              
จะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ี             
ในหนวยงาน 

ผูบริหารแสดงเจตจํานงวา
จะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ี
ในหนวยงาน 

กกจ. 
 

2.ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานง
วาจะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอสาธารณชน 

มีการแสดงเจตจํานงวา            
จะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอสาธารณชน 

ผูบริหารแสดงเจตจํานงวา
จะบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอสาธารณชน 

กกจ. 

3.จัดทํามีคูมือแนวทางกําหนด
มาตรการในการปองกันการ           
ใหสินบนของขาราชการและ
เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

มีการจัดทําคูมือแนวทาง
กําหนดมาตรการในการ
ปองกันการใหสินบนของ
ขาราชการและเจาหนาท่ี          
กรมพัฒนาท่ีดิน 

มีคูมือแนวทางกําหนด
มาตรการในการปองกันการ           
ใหสินบนของขาราชการ
และเจาหนาท่ีกรมพัฒนา
ท่ีดิน 

กกจ. 

4.จัดทํามาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน 

มีการจัดทํามาตรการ กลไก 
หรือระบบในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน 

มีมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน 

กกจ. 
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ผูรับผิดชอบ 

3.สกัดก้ันทุจริต         
เชิงนโยบาย 
 

1.วางมาตรการเสริมในการ

สกัดก้ันการทุจริต                    

เชิงนโยบายบนฐาน               

ธรรมาภิบาล 

2.รายงานและตรวจสอบ

ผลกระทบจากการนํา

นโยบายและแผนงานไป

ปฏิบัติ 

 

3. สงเสริมใหมีการศึกษา 

วิเคราะห ติดตาม และ

ตรวจสอบการทุจริต 

1.จัดทํารายงานประจําป
ประมวลผลสําเรจ็ของนโยบาย 
ของปงบประมาณ 2561 

มีการจัดทํารายงานประจําป
ประมวลผลสําเร็จของ
นโยบายของปงบประมาณ 
2561 

มีรายงานประจําปประมวล
ผลสําเร็จของนโยบาย        
ของปงบประมาณ 2561 

กผง. 

2.โครงการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และผลการ
ดําเนินการประจําป 

มีการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และผลการ
ดําเนินการประจําป
งบประมาณ 2561 

มีรายงานการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และผลการดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 
2561 

ตสน. 

3.จัดทํารายงานการวิเคราะห 
ผลการจัดซ้ือจัดจางของ
ปงบประมาณ 2560 

มีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
ของปงบประมาณ 2560 

มีรายงานการวิเคราะห        
ผลการจัดซ้ือจัดจางของ
ปงบประมาณ 2560 
 

กค. 

4.จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจาํปงบประมาณ 2561 

มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด
จางประจําปงบประมาณ 
2561 

มีแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ 
2561 

กค. 

6.จัดทํารายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน          
ทับซอน 

มีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

มีรายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

กกจ. 
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ผูรับผิดชอบ 

  7.จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน                
ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมพัฒนาท่ีดิน  

มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน                
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

มีรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมพัฒนาท่ีดิน 

กกจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 61 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 

 
ผูรับผิดชอบ 

4.พัฒนาระบบ
ปองกันการทุจริต 
เชิงรุก 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกันการทุจริต 

2.สรางกลไกการปองกัน

เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

3.การพัฒนาวิเคราะห  

และบูรณาการระบบการ

ประเมินดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

เพ่ือเชื่อมโยงแนวทางการ

ยกระดับคะแนนดัชนีการ

รับรูการทุจริต (CPI ) ของ

ประเทศไทย 

4.พัฒนาองคความรูและ

สรางสรรคแนวทาง

มาตรการใหมๆ มารองรับ

การปฏิบัติราชการใหทันตอ

สถานการณ  

1.โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ ITA 

คาคะแนนในการประเมิน มากกวารอยละ 70 กกจ. 

2.จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมกรมพัฒนาท่ีดิน            
เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและ
เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 

จํานวนครั้งในการประชุม มากกวา 1 ครั้ง กกจ. 

3.จัดทําประกาศกรมพัฒนา
ท่ีดิน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ ในกรมพัฒนาท่ีดิน 

มีการจัดทําประกาศ                    
กรมพัฒนาท่ีดิน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน 

มีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพล
เรือนสามัญ ในกรมพัฒนา
ท่ีดิน 

กกจ. 
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ผูรับผิดชอบ 

 
 

5.ปฏิรูปกลไก               
และกระบวนการ           
การปราบปราม               
การทุจริต 

1.มี และปรับปรุงระบบ  

รับเรื่องรองเรียนการทุจริต   

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. พัฒนาสมรรถนะและ

องคความรูเชิงสหวิทยาการ

ของเจาหนาท่ี                        

ในกระบวนการปราบปราม

การทุจริต 

1.เพ่ิมชองทางในการ

รองเรียนใหแกผูไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายจาก

การปฏิบัติราชการของ

ขาราชการและเจาหนาท่ี   

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 จํานวนชองทางในการ
รองเรียน 

3 ชองทาง กกจ. 

2.ปรับปรุงชองทางในการ               

เปดโปงการทุจริตเพ่ือยับยั้ง              

การทุจริตใหทันตอ

สถานการณปจจุบัน  

 มีการปรับปรุงชองทางในการ
เปดโปงการทุจริตท่ีมีอยูไดรับ
การปรับปรุงและอัพเดท
ขอมูลใหเปนปจจุบันทันตอ
สถานการณ  

ชองทางในการเปดโปง             
การทุจริตท่ีมีอยูไดรับการ
ปรับปรุงและอัพเดทขอมูล
ใหเปนปจจุบันทันตอ
สถานการณ 

กกจ. 

3.โครงการพัฒนาบคุลากร 

ดานงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 จํานวนโครงการท่ีพัฒนา
บุคลากรดานงานปองกัน   
และปราบปรามการทุจริต 

 3 โครงการ                             กกจ. 

4.สรางองคความรูในการ
ตรวจสอบการทุจริต                   

 จํานวนบทความ 3 บทความ กกจ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


