
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 
กรมพัฒนาที่ดิน  

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 

1.ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 
2.ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 
 
3.ปรับฐานความคิด ให้
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
4.เสริมสร้างและป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกระท าผิดวินัย 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 3.50-3.99 กกจ. 

  

2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 3.50-3.99 กกจ. 
 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาการพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 3.50-3.99 กกจ. 

4. โครงการบรรยายธรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 3.50-3.99 กกจ. 

5. โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันไม่ให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไมน่้อยกว่า 200 คน 

กกจ. 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 6. โครงการ พด.ร่วมใจท าบุญ 
ตักบาตร ช าระจิตใจ ใฝ่ใน
คุณธรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 3.50-3.99 กกจ. 

7. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม  
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

จ านวนครั้งของการปฐมนิเทศ 10 ครั้ง กกจ. 
 

8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนไม่ต่ ากว่า 500 ชุด   กกจ. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ยกระดับเจตจ านง
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

1.พัฒนากลไกการก าหนด 
ให้เจ้าหน้าทีแ่สดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต  
ต่อสาธารณชน 
 
2.ก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 

1.จัดท าประกาศ เรื่อง เจตจ านง
สุจริตในการบริหารมุ่งสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส (ภาษาอังกฤษ) 

มีการแสดงเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารมุ่งสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส (ภาษาอังกฤษ) 

ผู้บริหารแสดงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

กกจ. 
 

2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านง
ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน 

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปีงบประมาณ กกจ. 

3. ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน
การเรียกรับสินบน 

มีการประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน
การเรียกรับสินบน 

1 ประกาศ กกจ. 

4. เผยแพร่มาตรการการป้องกัน
การเรียกรับสินบน 

จ านวนช่องทาง อย่างน้อย 2 ช่องทาง กกจ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3.สกัดก้ันทุจริต         
เชิงนโยบาย 
 

1. วางมาตรการเสริมใน
การสกัดก้ันการทุจริต                    
เชิงนโยบายบนฐาน               
ธรรมาภิบาล 

2. รายงานและตรวจสอบ
ผลกระทบจากการน า
นโยบายและแผนงานไป
ปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริต 

1.จัดท ารายงานประจ าปี
ประมวลผลส าเร็จของนโยบาย 
ของปีงบประมาณ 2562 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ กผง. 

2.โครงการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และผลการ
ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 
2562 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ ตสน. 

3. มีการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 95 
 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด 

4. รายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายในวันที่ 
5 ของทุกเดือน 

ระยะเวลา ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน กกจ. 

5. สรุปรายงานการด าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนให้บังคับบัญชา
ทราบประจ าปี 

ระยะเวลา ภายในเดือนกันยายน กกจ. 

6.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน  

จ านวนครั้ง 
 

1 ครั้ง/ปีงบประมาณ กกจ. 

7. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

จ านวนครั้ง 
 

1 ครั้ง/ปีงบประมาณ กกจ. 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก 
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต 

2.สร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

3.การพัฒนาวิเคราะห์  
และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI ) ของ
ประเทศไทย 

4.พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์แนวทาง
มาตรการใหม่ๆ มารองรับ
การปฏิบัติราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์  

1.กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA 

ค่าคะแนนในการประเมิน มากกว่าร้อยละ 80 กกจ. 

2.จัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมกรมพัฒนาที่ดิน            
เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

จ านวนครั้งในการประชุม มากกว่า 1 ครั้ง กกจ. 

3.จัดท าประกาศกรมพัฒนา
ทีด่ิน เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ในกรมพัฒนาที่ดิน 

มีการจัดท าประกาศ                    
กรมพัฒนาทีด่ิน เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในกรมพัฒนาที่ดิน 

มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญ ในกรมพัฒนา
ที่ดิน 

กกจ. 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด                
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาย 2562 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

5.ปฏิรูปกลไก               
และกระบวนการ           
การปราบปราม               
การทุจริต 

1.มี และปรับปรุงระบบ  
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

1. มีช่องทางในการร้องเรียน
ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน 

 จ านวนช่องทางในการ
ร้องเรียน 

3 ช่องทาง กกจ. 

2. ปรับปรุงระบบร้องเรียน
การทุจริตเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

 มีการปรับปรุงช่องทางในการ
เปิดโปงการทุจริตที่มีอยู่ได้รับ
การปรับปรุงและอัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันต่อ
สถานการณ์  

ช่องทางในการเปิดโปง             
การทุจริตที่มีอยู่ได้รับการ
ปรับปรุงและอัพเดทข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันทันต่อ
สถานการณ์ 

กกจ. 

3. เผยแพร่องค์ความรู้การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันไม่ให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 จ านวนเรื่อง 4 บทความ กกจ. 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 รายละเอียดการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 

















เอาครุภัณฑ์เสื่อมสภาพกลับบ้านก็มคีวามผิด!!! 

 

 
 

                  “ก.พ.ค. ขอบอก” เป็นกรณีที่ข้าราชการผู้หนึ่งน าครุภัณฑ์ของส านักงานที่เสื่อมสภาพแล้ว 
และทรัพย์สินอื่นๆ กลับไปท่ีบ้าน การกระท าเช่นนี้จะเป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร  

                   นางสาว ร. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญการ สังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่ง ถูกลงโทษปลดออก
จากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณีพาบุคคลภายนอกเข้ามาขนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอ่ืน
ของทางราชการออกไปจากส านักงานในวันหยุดราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

                   นางสาว ร. ได้มายื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเรื่องนี้ ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าตนได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้จัดท า 5 ส. โดยให้ท าลายเอกสารที่ไม่ใช้ รวมทั้งส ารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเพ่ือปลดระวางและ
น าส่งพัสดุตัดเป็นครุภัณฑ์เสื่อมสภาพต่อไป ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีการเข้าไปที่ ส านักงานในวันหยุดเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าว ในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันเสาร์ ตนและหลานสาว ได้เข้าไปท า 5 ส. พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้างคนอ่ืนๆ 
โดยเหตุที่ตนน าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความครอบครองที่มีอายุการใช้งาน 15 ปี พร้อมจอและแป้นพิมพ์ 
ออกนอกส านักงานนั้น ก็เนื่องจากในเครื่องคอมพิวเตอร์มีข้อมูลส่วนตัวของตนอยู่ เช่น ข้อมูลการรักษาอาการป่วย
ของมารดาจนกระทั่งมารดาเสียชีวิต ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ตนจึงเพียงอยากเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ เพราะถ้าครุภัณฑ์ถูก
ตัดเป็นครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ตนจะไม่สามารถน าข้อมูลมาเก็บไว้ได้ ตนไม่มีเจตนาที่จะน าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไป
โดยไม่ขออนุญาตแต่อย่างใด 

                   ก.พ.ค. พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์รับราชการมาเป็นเวลา 26 ปี ย่อมต้องทราบ
ระเบียบของทางราชการในเรื่องของการน าทรัพย์สินของทางราชการออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การที่ผู้อุทธรณ์น า
เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จอคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) จ านวนสองเครื่องออกนอกส านักงาน 
ด้วยวิธีการในลักษณะปกปิด มิดชิด ผู้พบเห็นไม่อาจทราบได้ว่าเป็นสิ่งใด ถือเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไตร่ตรองไว้ก่อน
แล้วว่าจะขนทรัพย์สินดังกล่าวออกนอกส านักงาน การที่ต่อมาผู้อุทธรณ์น าทรัพย์สินดังกล่าวไปคืนภายหลังจากที่
ผู้บังคับบัญชาตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะที่ผู้อุทธรณ์ขนทรัพย์สินของทางราชการออกไปโดยไม่ได้รับ



๒ 

 

อนุญาต แสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์มีเจตนาจะน าทรัพย์สินของส านักงานดังกล่าวออกไปโดยมิชอบ นอกจากนี้  
หากผู้อุทธรณ์มีเจตนาจะถ่ายข้อมูลส่วนตัวของตนออกจากคอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยอ้างว่าจะใช้คอมพิวเตอร์
จ านวนสองเครื่องนั้นเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินการถ่ายข้อมูล ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์มีความรู้พื้นฐานในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้อุทธรณ์สามารถใช้ Thumb Drive เป็นอุปกรณ์ถ่ายข้อมูลก็ได้หรืออาจส าเนาลงในแผ่นซีดี 
(CD) ก็ได้ หรืออาจสอบถามหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีของส านักงานก็ได้  และในทาง
ปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่แทนเครื่องเดิม เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องย่อมสอบถามและมีการถ่ายโอนข้อมูล
ในเครื่องเดิมออกมาอยู่แล้ว พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์แสดงให้เห็นถึงเจตนาโดยไตร่ตรองที่จะน าทรัพย์สินของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น  ค าสั่ง
ลงโทษปลดนางสาว ร. ออกจากราชการ ในกรณีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

                    เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท าให้เห็นว่าการที่จะน าทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเอง โดยเฉพาะ
ของทางราชการออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น แม้ทรัพย์สินดังกล่าวทางราชการจะไม่ใช้แล้วก็ตาม ก็อาจเป็น
ความผิดวินัยได ้

 

******************************************************************** 

 

ที่มา  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
       ส านักงาน ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน 
  
                 “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษปลดออกจำกรำชกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำ
หนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นเองและปลอมลำยมือชื่อผู้อ่ืนแล้วน ำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นอุทำหรณ์เตือนใจแก่เพ่ือน
ข้ำรำชกำรทั้งหลำย 
                  เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรได้ไปติดต่อขอประกันตัวหลำนสำวซึ่งเป็น
เยำวชน และถูกควบคุมตัวที่สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ผู้อุทธรณ์
จัดท ำขึ้นเองเป็นหลักประกัน เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบเอกสำรพบว่ำเอกสำรดังกล่ำวไม่ได้ออกโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
ของผู้อุทธรณ์ เอกสำรดังกล่ำวจึงไม่สำมำรถใช้ประกันตัวได้ ผู้อุทธรณ์จึงต้องใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกันแทน  
                   ก.พ.ค. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ได้น ำหนังสือรับรองเงินเดือนข้ำรำชกำรที่จัดท ำขึ้นเองโดย
รับรองว่ำผู้อุทธรณ์มีอัตรำเงินเดือน 25 ,200 บำท ซึ่งไม่เป็นควำมจริง เพรำะผู้อุทธรณ์มีอัตรำเงินเดือนเพียง 
16,840 บำท และผู้อุทธรณ์ได้ปลอมลำยมือชื่อนำย ก. ลงนำมรับรองในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ 
ไปยื่นต่อสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนเพ่ือขอประกันตัวหลำนสำวที่ถูกจับกุม กำรกระท ำของ 
ผู้อุทธรณ์เป็นกำรจัดท ำเอกสำรปลอมโดยเจตนำที่จะท ำให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่ำเป็นเอกสำรที่แท้จริงและเจตนำที่
น ำไปใช้ประกันตัวหลำนสำวของผู้อุทธรณ์ พฤติกำรณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นกำรใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่มี  
กำรปลอมลำยมือชื่อผู้ อ่ืนไปหำประโยชน์ส ำเร็จแล้ว โดยไม่จ ำเป็นต้องรอผลกำรใช้ว่ำเอกสำรปลอมดังกล่ำว
สำมำรถใช้ประกันตัวได้หรือไม่ เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้ตรวจสอบพบว่ำ
หนังสือรับรองเงินเดือนดังกล่ำวไม่ใช่เอกสำรที่แท้จริง จึงได้คืนหนังสือดังกล่ำวแก่ผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงต้องใช้
หลักทรัพย์ค้ ำประกันแทน 
                   กรณีนี้ผู้อุทธรณ์เป็นข้ำรำชกำรรับรำชกำรมำนำนพอสมควรย่อมทรำบดีว่ำสิ่งที่ผู้อุทธรณ์กระท ำลง
ไปดังกล่ำวผิดกฎหมำยและผิดวินัยข้ำรำชกำร กำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ฐำนกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ 85 (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยต่ำง  ๆ
ถือปฏิบัติว่ำ ในกรณีข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัยโดยปลอมลำยมือชื่อของผู้อ่ืนไปหำประโยชน์ ให้ถือว่ำเป็นควำมผิด
ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงและลงโทษอย่ำงน้อยปลดออกจำกรำชกำร ดังนั้น ค ำสั่ งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจำก
รำชกำรจึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
                   กรณีนี้ท ำให้เห็นว่ำ กำรใช้เอกสำรปลอมที่มีกำรปลอมลำยมือชื่อผู้อ่ืนไปหำประโยชน์เป็นควำมผิด
ส ำเร็จแล้ว โดยไม่จ ำเป็นต้องรอผลกำรใช้ว่ำเอกสำรปลอมดังกล่ำวสำมำรถใช้แล้วเกิดผลหรือไม่ 

 

****************************************** 
ที่มำ   คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
        ส ำนักงำน ก.พ. 







 
 
 

 

ประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการพลเรอืนสามัญ ในกรมพฒันาทีด่นิ 

รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562 
------------------------------ 

 โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 
 ดังน้ัน กรมพัฒนาที่ดิน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญใน กรมพัฒนาที่ดิน สําหรับรอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
และรอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ดังน้ี 

1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ มีดังน้ี 
1.1 องค์ประกอบการประเมินมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 1.1.2 สมรรถนะ 

1.2 กําหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
1.2.1 ข้าราชการทุกประเภท ทุกระดับให้ใช้นํ้าหนักการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ร้อยละ 70 และน้ําหนักการประเมินสมรรถนะร้อยละ 30 
1.2.2 ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ใช้นํ้าหนักการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานร้อยละ 50 นํ้าหนัก
การประเมินสมรรถนะร้อยละ 50 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ                
หรือสมรรถนะ ประกอบด้วย 

2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2.1.1 ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่

กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากร  
2.1.2 กําหนดวิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดรายบุคคลโดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด 3 วิธี เลือกใช้

ตามความเหมาะสมของงาน ได้แก่  
 1) การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 

เริ่มจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อาจประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ หรือ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 



 

 2) การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method) วิธีน้ี
เหมาะสําหรับงานที่เน้นให้บริการกับผู้อ่ืน ผลสําเร็จของงาน คือสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่ส่งมอบแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

 3) การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) วิธีน้ี
เหมาะสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดของงานที่เน้นการปฏิบัติราชการให้ได้ตามมาตรฐานของงานเป็นหลัก 

2.1.3 การกําหนดระดับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดหน่ึงๆ จะกําหนดระดับค่าเป้าหมายออกเป็น         
5 ระดับ โดยค่าเป้าหมายในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กับค่าคะแนนในการประเมิน 

2.1.4 กําหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินดําเนินการตกลงตัวช้ีวัด เมื่อแล้วเสร็จให้     
ลงนามในแบบฟอร์มที่กําหนดร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย และนําขอ้มูลเข้าระบบ DPIS รอบการประเมินที่ 1 ภายใน 31 
ธันวาคม 2561 และรอบการประเมินที่ 2 ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 

2.2 หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
2.2.1 ข้าราชการประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ 

2.2.1.1 กําหนดให้ใช้สมรรถนะหลัก 5 ด้าน  ในการประเมินโดยกําหนดนํ้าหนักดังน้ี 
      สมรรถนะหลัก     น้ําหนัก  

1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      ร้อยละ 15       
2) บริการที่ดี      ร้อยละ 10  
3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   ร้อยละ 10 
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 10   
5) การทํางานเป็นทีม     ร้อยละ 10 

   2.2.1.2 กําหนดให้ใช้สมรรถนะประจําตําแหน่ง ตําแหน่งละ 3 สมรรถนะ ตาม
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยกําหนดนํ้าหนักสมรรถนะ 
แต่ละสมรรถนะ ร้อยละ 15 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ 

      สมรรถนะประจําตําแหน่ง  
1) การคิดวิเคราะห์  
2) การมองภาพองค์รวม 
3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
4) การสืบเสาะหาข้อมูล 
5) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 
6) ความเข้าใจผู้อ่ืน 
7) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
8) การดําเนินการเชิงรุก 
9) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
10) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

2.2.2 ข้าราชการประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร กําหนดให้ใช้สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
ในการประเมินเช่นกันแต่กําหนดนํ้าหนัก ดังน้ี 

      สมรรถนะหลัก     น้ําหนัก  
1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      ร้อยละ 10       
2) บริการที่ดี      ร้อยละ 10  
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3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   ร้อยละ 10 
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  ร้อยละ 10   
5) การทํางานเป็นทีม     ร้อยละ 10 
 
ทั้งน้ีกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดดังน้ี 

 

ประเภท ระดบั 

ระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ
ประจําตาํแหน่ง การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์
บริการ
ทีด่ ี

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญใน
งานอาชพี 

การยดึม่ันใน
ความถูกต้อง
ชอบธรรม 

และจริยธรรม 

การ
ทาํงาน
เป็นทีม 

บริหาร 
สูง 5 5 5 5 5 - 
ต้น 5 5 5 5 5 - 

อํานวยการ 
สูง 4 4 4 4 4 - 
ต้น 3 3 3 3 3 - 

วิชาการ 

เช่ียวชาญ 4 4 4 4 4 4 
ชํานาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 3 
ชํานาญการ 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1 

ทั่วไป 
อาวุโส 2 2 2 2 2 2 
ชํานาญงาน 1 1 1 1 1 1 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 

2.2.3 ข้าราชการประเภทอํานวยการและบริหารกําหนดให้ใช้สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน
เพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลักในการประเมิน พร้อมทั้งกําหนดนํ้าหนัก ดังน้ี 

สมรรถนะทางการบริหาร    น้ําหนัก 
1) สภาวะผู้นํา       ร้อยละ 10      
2) วิสัยทัศน์     ร้อยละ 10      
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ    ร้อยละ 5       
4) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน   ร้อยละ 5      
5) การควบคุมตนเอง    ร้อยละ 10      
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน  ร้อยละ 10   
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   ทั้งกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดดังน้ี 

ประเภท ระดบั 

ระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง 

สภาวะ
ผู้นาํ 

วิสัยทัศน ์
การวางกล
ยุทธ์ภาครัฐ 

ศักยภาพ
เพื่อนาํการ
ปรบัเปลีย่น 

การ
ควบคุม
ตนเอง 

การสอนงาน
และการ

มอบหมาย
งาน 

บริหาร 
สูง 4 4 4 4 4 4 
ต้น 3 3 3 3 3 3 

อํานวยการ 
สูง 2 2 2 2 2 2 
ต้น 1 1 1 1 1 1 

2.2.4 วิธีการประเมินให้ใช้มาตรวัดสมรรถนะแบบ Rating Scale (รายละเอียดตามแบบ
ประเมินสมรรถนะ)  

2.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
  กําหนดให้ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชา แบ่งตามระดับได้ดังน้ี  

2.3.1 อธิบดีประเมินผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์/ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รายงานตรงต่อ
อธิบดี และผู้เช่ียวชาญ 

2.3.2 รองอธิบดีประเมินผู้อํานวยการกอง/สํานัก และผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
2.3.3 ผู้อํานวยการกอง/สํานัก ประเมินผู้เช่ียวชาญ ผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์/สถานีพัฒนาที่ดิน 

และหัวหน้าฝ่าย 
2.3.4 ผู้อํานวยการกอง/สํานัก เป็นผู้ประเมินข้าราชการในสังกัด โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่ม/

ศูนย์/สถานีพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน 
2.4 ระหว่างรอบการประเมิน 

  ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ี
ได้เห็นตกลงร่วมกันไว้เมื่อเร่ิมต้นรอบการประเมิน ผู้ปฏิบัติพึงติดตามงานที่รับผิดชอบ พิจารณาปัญหาและ
หนทางแก้ไข ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
บรรลุผลตามที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนว่าสามารถทําได้เท่ากับ
หรือดีกว่าระดับสมรรถนะของตําแหน่งหรือไม่ และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี
พฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเป็น 

  หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการปฏิบัติงานผิดแผกไปจากท่ีได้ตกลงกันไว้เมื่อเร่ิมรอบการ
ประเมิน ในกรณีน้ีผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินอาจให้คําปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับการประเมินในการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด
และคะแนนตามระดับค่าเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกก็ได้ และให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแบบกําหนดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานด้วย 

การปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดและคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย รวมทั้งนํ้าหนักตัวช้ีวัดเพ่ือสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงของงานในระหว่างรอบการประเมิน โดยอาจทําดังน้ี 

- ตัดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายออกไป 
- คงตัวช้ีวัดไว้ แต่ปรับค่าเป้าหมายใหม ่
- เพ่ิมตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพ่ือสะท้อนงานที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
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วิธีปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดเมื่อมีการนําข้อมูลตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายลงในระบบ DPIS แล้ว 
- ให้มีการตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รบัการประเมิน 
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก/กองทราบและเมื่อเห็นชอบจึงจะแจ้งมายัง 

กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการต่อไป 
  2.5 การกําหนดค่าเป้าหมาย  
  การกําหนดค่าเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติร่วมกับผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินจะกําหนด
ร่วมกัน ภายหลังจากได้ข้อสรุปตัวช้ีวัดที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิในรอบการประเมิน โดยตัวช้ีวัดหน่ึง ๆ จะ
กําหนดค่าเป้าหมายออกเป็น 5 ระดับ โดยค่าเป้าหมายในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กับค่าคะแนนในการประเมิน ซึ่ง
จะมีคะแนนต้ังแต่ 1 คะแนน ไปจนถึง 5 คะแนน ค่อนข้างม 

 การกําหนดค่าเป้าหมายออกเป็น 5 ระดับ สามารถกระทําโดยดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 1) ทําการต้ังค่าเป้าหมายที่ระดับ 3 โดยการกําหนดค่าให้พิจารณาจากสิ่งที่เคยทําได้ในอดีต 

สถิติ หรือข้อมูลต่างๆ 
 2) จากน้ันกําหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 1 โดยค่าเป้าหมายที่กําหนดควรเป็นค่าตํ่าสุดของระดับ

ผลการปฏิบัติราชการที่สามารถยอมรับได้ ผลการปฏิบัติราชการจริงใดๆ ไม่ควรมีค่าตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่ 
ระดับ 1 น้ี 

 3) กําหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 5 โดยค่าเป้าหมายที่กําหนดควรเป็นค่าที่ท้าทาย ซึ่งหมายถึง
เป็นเป้าหมายที่กระทําได้ยาก หรือ มีโอกาสประสบความสําเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50 

 4) กําหนดค่าเป้าหมายในระดับ 2 และ 4 ตามลําดับ 
 3. ระดับผลการประเมิน 

การกําหนดระดับผลการประเมิน ให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่ม
เป็น 5 ระดับ คือ   

- ดีเด่น ช่วงคะแนน   มากกว่าหรือเท่ากับ 90.01 คะแนน 
- ดีมาก ช่วงคะแนน 80.01 ถึง 90.00 คะแนน 
- ดี ช่วงคะแนน 70.01 ถึง 80.00 คะแนน 
- พอใช้ ช่วงคะแนน 60.00 ถึง 70.00 คะแนน 
- ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนน น้อยกว่า 60.00 คะแนน 

 เมื่อผู้ บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองก็แจ้งให้ผู้น้ันทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้น้ันเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้
ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้น้ันทํา
คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพ่ือใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังต่อไป 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามวรรค
หน่ึงให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

 ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น
ธรรมอาจทําคําคัดค้านย่ืนต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ 
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 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญตามคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองแล้ว ปรากฏว่าผู้น้ันไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจ
ดําเนินการ ดังน้ี 

 1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากทางราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

 2) สั่งให้ข้าราชการผู้น้ันเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหน่ึงโดยทําคํามั่นพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

 3) สั่งให้ข้าราชการผู้น้ันออกจากราชการ 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย 
1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3) แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ 
4) บันทึกเพ่ิมเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
5) พจนานุกรมสมรรถนะและสมรรถนะที่คาดหวัง (ตาม Website กองการเจ้าหน้าที่) 

5. การจัดเก็บหลักฐานการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

หรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินน้ัน   
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ที่กอง/สํานัก เป็นเวลา

อย่างน้อยสองรอบการประเมิน   
5.2 ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความ

เหมาะสม 
6. การนําผลการประเมินไปใช้ 

ให้ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปใช้ประกอบการแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน การ
ให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย
การน้ัน และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น การให้รางวัล
ประจําปี เป็นต้น 

7. การแจ้งผลการประเมิน 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน

ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่
ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการลงลายมือช่ือเป็นพยาน
ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

ให้ผู้ประเมินประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 
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ช่องทางในการร้องเรียน 

 





 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
     จากปัญหาทางเศรษฐกิจตกต ่า ปัญหาการเปลี ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  และปัญหาความ
เหลื อมล ่าในสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะผลกระทบต่อการให้ความส่าคัญกับเรื องการ
ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ดังเห็นได้จากข่าวปรากฏตามสื อต่าง ๆ เช่น การประพฤติตัว
ไม่อยู่ในกรอบศีลธรรม การแข่งขันกันจนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ การปฏิบัติงานด้อยคุณภาพ มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั น ปัญหาการด่ารงชีวิต ปัญหาครอบครัว        
จนกลายเป็นปัญหาที สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมทุกวันนี  
       คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-
2564) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมภายในหน่วยงาน เพื อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมที เป็นวิกฤตคุณธรรม และพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทาง
วัตถุและจิตใจ สร้างสังคมแห่งคุณธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยมจิตส านึกที่ดีแก่ข้าราชการและ
ประชาชน ให้มีความซื อสัตย์สุจริต ยึดมั นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื นโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตส่านึกเพื อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท่าใด ๆ และพร้อมที จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
      ดังนั น เพื อเป็นการขับเคลื อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-
2564) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมพัฒนาที ดิน ประจ่าปี 2562 ยุทธศาสตร์ที  1 เสริมสร้าง
คุณธรรมภายในหน่วยงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมพัฒนาที ดิน กองการเจ้าหน้าที  จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ น เพื อปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรกรมพัฒนาที ดิน ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้าง
จิตส่านึกที ดีในการปฏิบัติหน้าที ราชการ ด้วยความซื อสัตย์สุจริต โดยมุ่งท่าประโยชน์ และสร้างสิ งดีงามให้กับสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้บุคลากรกรมพัฒนาที ดินได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
     2.2 เพื อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตส่านึกในตนเองในการท่างานและการพัฒนาตนเอง
เพื อความก้าวหน้า 
     2.3 เพื อให้บุคลากรกรมพัฒนาที ดินมีจิตส่านึกที มุ่งท่าประโยชน์ และสร้างสิ งดีงามให้กับสังคม 

 

3. หัวข้อวิชาฝึกอบรม รวม 3 ชั่วโมง 
     หัวข้อวิชา จติส่านึกในการปฏิบัติหน้าที ราชการด้วยความซื อสัตย์สุจริต 3 ชั วโมง 
 

4. วิทยากร 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส่านักงาน ก.พ. 
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5. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั วไปทุกระดับ / ลูกจ้างประจ่าและพนักงานราชการ  
 ส่วนกลาง จ่านวน 50 คน ประกอบด้วย 
     5.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน         จ่านวน 1  คน 
     5.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        จ่านวน 1  คน 
     5.3 ส่านักงานเลขานุการกรม        จ่านวน 4  คน 
     5.4 กองการเจ้าหน้าที           จ่านวน 6 คน 
     5.5 กองคลัง             จ่านวน 4 คน 
     5.6 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน       จ่านวน 2 คน 
     5.7 กองนโยบายและแผนการใช้ที ดิน      จ่านวน 5 คน 
     5.8 กองแผนงาน           จ่านวน 5 คน 
     5.9 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที ดิน     จ่านวน 4 คน 
     5.10 กองส่ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน    จ่านวน 5 คน 
     5.11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร   จ่านวน 4 คน 
     5.12 ส่านักเทคโนโลยีการส่ารวจและท่าแผนที    จ่านวน 3 คน 
     5.13 ส่านักวิทยาศาสตร์เพื อการพัฒนาที ดิน   จ่านวน 3 คน 
     5.14 ส่านักวิศวกรรมเพื อการพัฒนาที ดิน    จ่านวน 3 คน 
     รวมจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น     จ านวน  50 คน 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ 
วันจันทร์ที  25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที ดิน  
 

7. วิธีการฝึกอบรม 
     ฝึกอบรมโดยการบรรยาย 
 

8. งบประมาณ 
     งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที   
 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
     แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 บุคลากรกรมพัฒนาที ดินได้รับรู้ถึงการมีจิตส่านึกการปฏิบัติหน้าที ราชการ  
     10.2 บุคลากรกรมพัฒนาที ดินสามารถสร้างจิตส่านึกในตนเองในการท่างานและการพัฒนา
ตนเองเพื อความก้าวหน้า 
     10.3 บุคลากรกรมพัฒนาที ดินมีจิตส่านึกที มุ่งท่าประโยชน์ และสร้างสิ งดีงามให้กับสังคม 
 

11. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
     ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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12.ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน 
     12.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     12.2 บริการที ดี 
     12.3 จริยธรรม 
 

1๓. ที่ปรึกษาโครงการ 
     นางปวีณา  แสงเดือน      ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที  
 

1๔. ผู้อ านวยการโครงการ 
     นางสาวกมลพร  บุญศิริ      ผู้อ่านวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 

1๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     1๕.1 นางสาวหนึ งฤทัย  เอื อวิทยา  นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ 
     1๕.2 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     1๕.3 นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอื อเฟ้ือ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     1๕.4 นางสาวธิราวรรณ  ปรดีีย์   เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
     1๕.5 นางสาววาณี  ฉอสวัสดิ์    เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
     1๕.6 นายสุรพล  เกษร        นิติกร 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที  กรมพัฒนาที ดิน 
โทรภายใน 1387 

โทรศัพท์ 0 2579 2656 
โทรสาร 0 2941 1890 
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 ก าหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน 

                                 
 
  วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 
    เวลา 08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน 
    เวลา 08.30 – 09.00 น.     ชี แจงรายละเอียดการอบรม/พิธีเปิดการฝึกอบรม 
    เวลา 09.00 – 12.00 น.     การบรรยาย หัวข้อ “จิตส่านึกในการปฏิบัติหน้าที ราชการ
                ด้วยความซื อสัตย์สุจริต”  
   
 
หมายเหตุ 
    เวลา 10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส าคัญด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม การส ารวจและจ าแนกดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณท่ีมีการใช้
หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตแผนที่
และท าส ามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานตามพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินให้ประสบความส าเร็จ ได้นั้น ข้าราชการใน 
ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตามพันธกิจ 
การด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 6 ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 
2562 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2.2 เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
2.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 

3. กลุ่มเป้าหมาย / จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3.1 ข้าราชการในส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินต าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์   

เศรษฐกร นักส ารวจดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเผยแพร่  วิศวกรโยธา 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างโยธา และนายช่างส ารวจ ที่ปฏิบัติ
ราชการมาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 50 คน 

3.2 ผู้จัดฝึกอบรม วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 10 คน  

4. วัน เวลา สถานที่ 
ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2561  
- โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก 
- โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัด

นครนายก 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 

5. หัวข้อรายวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม / จ านวนชั่วโมง รวมจ านวน 63 ชั่วโมง  
หมวดที่ 1  ปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 ชั่วโมง 30 นาที    

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือสร้างความคุ้นเคย เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 3 ชั่วโมง  30 นาที    
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 6 ชั่วโมง   
3. กิจกรรมการฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพ 6 ชั่วโมง   
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชั่วโมง    
5. คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการที่ดี 4 ชั่วโมง  

หมวดที่ 2  วิชาการ 24 ชั่วโมง 
 1. ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา 3 ชั่วโมง      

2. ทรัพยากรดิน ดินปัญหาและปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย 2 ชั่วโมง 30 นาที    
3. การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า 3 ชั่วโมง 30 นาที   
4. การปรับปรุงบ ารุงดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4 ชั่วโมง    
5. การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 3 ชั่วโมง 30 นาที   

 6. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน 4 ชั่วโมง 
7. การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่ดิน  3 ชั่วโมง 30 นาที   

หมวดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ชั่วโมง 30 นาที 
1. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 2 ชั่วโมง  

 2. การบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน 2 ชั่วโมง 
 3. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

หมวดที่ 4 กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 8 ชั่วโมง 
1. การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 2 ชั่วโมง  

 2. กฎหมายและระเบียบการคลังเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมง 30 นาที 
3. พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 3 ชั่วโมง 30 นาที 

หมวดที่ 5 ศึกษาดูงาน 5 ชั่วโมง  
1. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก 3 ชั่วโมง  

 2. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหา 2 ชั่วโมง                  
ดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นครนายก   
(แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานฯ โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม) 

6. วิธีการฝึกอบรม 
การบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/ท ากิจกรรม และการศึกษาดูงาน 

7. วิทยากร 
 7.1 วิทยากรภาครัฐ 
 7.2 วิทยากรภาคเอกชน 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 

8. งบประมาณ 
 8.1 งบประมาณจากงบกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการจัดฝึกอบรม  

8.2 ผู้จัดฝึกอบรมได้จัดอาหาร และจัดที่พักคู่ในระหว่างการฝึกอบรม (นับจากวันลงทะเบียนถึงวัน
ปิดการฝึกอบรม) พร้อมทั้งจัดรถเดินทางไป-กลับ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความจ าเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพ่ิมเติม ขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานที่สังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักก่อน-หลังการฝึกอบรม (มีหลักฐานใบเสร็จเบิกจ่ายจริง) 

9. ตัวชี้วัดโครงการ 
 9.1 ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-
test) 
 9.2 แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 
 9.3 การติดตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 
 9.4 การติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวัดระดับ
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 6 เดือน 

10. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
 ด้านวิชาการ 

11. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม  
นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรม 
นางจิตตนันท์ ตามสมัคร ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
13.1 นางสาวชาสิณี  สัมฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
13.2 นายสมฤกษ์ อินทร์สมาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
13.3 นางโสมศิริ  คุณวโรดม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 13.4 นายกัณฑ์กวินทร์ ทองปินตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 13.5 นายกุลชาติ  สองเมืองสุข เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.6 นางสาวรุ่งฤดี ทองสงค์ จ้างเหมาเอกชน 

 ติดต่อสอบถาม กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
โทรศัพท์ 0-2579-8514/0-2941-1890 โทรสาร 0-2941-1890 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ 

พฤศจิกายน 2561 



 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก  

4 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน” รุ่นท่ี 6  

ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

เวลา 

วัน 
06.45 น. 

08.30 -
09.00 09.00 - 12.00 น. 

12.00 - 
12.30 น. 

13.00 – 
13.30 น. 

13.30 -16.00 
น. 

16.00 – 
17.00 น. 

17.00 - 
18.00 น. 

18.00 – 
20.00 น. 

วันศุกร์ที่ 
14 ธ.ค.61 

เดินทางไป       
รร.จันทรา      
รีสอร์ท 

ลงทะเบียน 
ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา 

(ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ์) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

พิธีเปิดการ
อบรม/มอบ
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

โดย           
ท่านอธิบดี 

ทรัพยากรดิน ดิน
ปัญหาและ 

ปัญหาการใช้ที่ดิน
ในประเทศไทย 

(ดร.พิสุทธิ์   
วิจารสรณ์) 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(ดร.พิสุทธิ์           
วิจารสรณ์) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท างาน 

 06.00 - 
07.00 น. 

07.00 - 
08.00 น. 

08.30 - 11.00 น. 11.00 น. 13.00 - 16.30 น.  

วันเสาร์ที่  
15 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กายบริหาร
เพ่ือสุขภาพ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเช

้า 

กฎหมายและระเบียบ
การคลังเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
(กค.) 

เดินทางไปโรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

เดินทางกลับ       
รร.จันทรา รีสอร์ท 

 
06.00 - 
07.00 น. 

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 
18.00 – 
20.00 น. 

วันอาทิตย์ที่  
16 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กายบริหาร
เพ่ือสุขภาพ 

การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
(กทช.) 

การปรับปรุงบ ารุงดินและ 
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

(ดร.นิสา  มีแสง)                         

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท างาน 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 

 
06.00 - 
07.00 น. 

07.00 - 
08.00 น. 

08.30 - 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 - 15.00 น. 15.00 - 17.00 น. 
17.00 - 
18.00 น. 

18.00 - 
20.00 น. 

วันจันทร์ที่  
17 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กาย

บริหารเพื่อ
สุขภาพ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเช

้า 

การชะล้างพังทลายของดินและ 
การอนุรักษ์ดินและน้ า 
(ดร.พิทยากร ลิ่มทอง) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

การบูรณาการงาน
พัฒนาที่ดิน 

(กผง.) 

 ระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

(ศทส.) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท างาน 

วันอังคารที่ 
18 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กาย

บริหารเพื่อ
สุขภาพ 

การอ่านแผนที่และ 
การใช้ประโยชน์แผนที่ 

(จ.ส.อ.ราชวัลย ์ กันภัย  สสผ.) 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน 

(กนผ.) 
 

วันพุธที่  
19 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กาย

บริหารเพื่อ
สุขภาพ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และกรณีศึกษา

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ สลก.) 

คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการที่ดี 
(พ.ต.อ วีรศักดิ์  ทองสาริ) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

 
06.00 - 
07.00 น. 09.00 - 11.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 น. 

18.00 -   
20.00 น. 

วันพฤหัสบดี
ที ่

20 ธ.ค. 61 

การฝึก 
กาย

บริหารเพื่อ
สุขภาพ 

ศึกษาดูงาน 
โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหา

ดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
จ.นครนายก 

เดินทางไป 
ศึกษาดูงานศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 

บ้านทุ่งกระโปรง 
จ.นครนายก 

เดินทางกลับ           
รร.จันทรา รีสอร์ท 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน” รุ่นที่ 6 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 

 
07.00 – 
08.00 น. 

08.30 –  
10.30 น. 

10.30 –  
12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 13.00 – 13.30 น. 13.30 - 15.00 น. 15.00 น. 

วันศุกร์ที่  
21 ธ.ค. 61 

รับประทาน
อาหารเช้า 

การเสริมสร้างวินัยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 

(นางมาลินี                
คุณะดิลก จ าปาทอง กกจ.) 

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าใน
อาชีพราชการ

(กกจ.) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

กล
าง

วัน
 ประเมินผลการฝึกอบรม  

และทดสอบความรู้หลัง
การฝึกอบรม (Post-test) 

มอบประกาศนียบัตร 
และพิธีปิด 

การฝึกอบรม 

เดินทางกลับ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น.  
 รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น.  
 รับประทานอาหารเย็นเวลา 17.00 - 18.00 น. 
 รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น. 











โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิาน 

ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม ๒๕61 

ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเน้นนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้มี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ตลอดเวลา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องการร้องเรียน การกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  

 ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการลดน้อยลง จึงต้องให้
ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ เช่นร่วมกันปลูกและปลุกจิตส านึก 
เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้เท่าทันผู้กระท าผิด มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนงานเชิง
รุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในแนวทางการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนา
ที่ดิน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขตใช้ดุลยพินิจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย / จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินทุกระดับ จากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6,7,8 และ 9 จ านวน 100 คน 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน / สถานที่จัดฝึกอบรม 

       ระหว่างวันที่  17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. หัวข้อวิชา 
 5.1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต     3  ชั่วโมง 

5.2 การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      และการรับสินบนของข้าราชการ      3  ชั่วโมง 

 5.3 WorkShop Anti – Corruption      3  ชั่วโมง 
                5.4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน             
                      สรุปและประเมินผลโครงการ                               3  ชั่วโมง 
       รวมจ านวน    12  ชั่วโมง 

6. วิทยากร 
 วิทยากรภาครัฐจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
และผู้ช่วยวิทยากร 

7. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

8. งบประมาณ 
งบประมาณการฝึกอบรมจากกองการเจ้าหน้าที่  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาสมรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
               9.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

10. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
ด้านพัฒนาสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน 
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11. ท่ีปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม 
นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรม 
นางสาวกมลพร  บุญศิริ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 13.1 นางสาวหนึ่งฤทัย  เอ้ือวิทยา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 13.2 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 13.3 นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอื้อเฟ้ือ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

13.4 นางสาวธิราวรรณ  ปรดีีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13.5 นายสุรพล  เกษร    นิติกร 

  
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1387 
โทรศัพท์ 0-2579-2656 โทรสาร  0-2941-2142 

.......................................................................................... 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

พฤศจิกายน 2561 
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ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม ๒๕61 
ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
เวลา 

วัน 08.00 น. 
08.30 -
08.45 น. 

08.45 – 
09.00 น. 09.00-12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. 

วันจันทร์
ที ่17 

ธ.ค. 61 

ลงทะเบียน พิธีเปิด Pre – Test 
(ท า

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

พันต ารวจโทสิริพงษ์  ศรีตลุา 
ผู้อ านวยการส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 

และผู้ช่วยวิทยากร 
 
 
                  

การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบนของข้าราชการ 
 

พันต ารวจโทสิริพงษ์  ศรีตลุา 
ผู้อ านวยการส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 และผู้ช่วยวิทยากร 

 

เวลา 
วัน 

09.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

วัน
อังคารที ่
18 ธ.ค. 

61 

WorkShop Anti – Corruption 
 

พันต ารวจโทสิริพงษ์  ศรีตลุา 
ผู้อ านวยการส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 และผู้ช่วยวิทยากร 

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน  
สรุป และประเมินผลโครงการ 

Post – Test (ท าแบบทดสอบหลังเรียน) 
 

หมายเหตุ  เวลา 10.30-10.45 น.   
เวลา 14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 











โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร “ปลูกจติส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน 

๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และในมาตรา ๒๕๙ ข (๔) บัญญัติ “ให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน  
ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล 
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว” และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีการประกาศใช้โดยก าหนดไว้ในหมวด 5 เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ และหมวด 
6 เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้ง นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๐ (๕) 
ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในส่วนของการใช้มาตรการทางกฎหมายเน้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐.–.๒๕๖๔) 
ภายใต้วิสัยทัศน์  ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ งชาติต้ านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือการท าให้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption.Perceptions 
Index.:.CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งมีสาระส าคัญครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI).ของประเทศไทย 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เห็นว่าเพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ปลู กจิ ตส านึ กด้ านคุณ ธรรม  จริยธรรม  เพ่ื อส่ ง เสริมการป้ องกัน การทุ จริต และประพฤติมิ ชอบ ” 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่ขา้ราชการส่วนกลาง 

 



๒ 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  2.3 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

๓. หัวข้อวิชาฝึกอบรม รวม จ านวน  ๖  ชั่วโมง 

3.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน   3 ชั่วโมง 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  เกี่ยวกับ 

   - การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ 
   - การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

3.2 การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม   3 ชั่วโมง 
      และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

4. วิทยากร 
 4.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
 4.2 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 

5. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

                    ข้าราชการส่วนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 100 คน ประกอบด้วย 

 5.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน     จ านวน  ๑    คน 
 5.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     จ านวน  ๑    คน 

 5.๓ ส านักงานเลขานุการกรม     จ านวน  ๖    คน 
 5.๔ กองการเจ้าหน้าที่     จ านวน  ๑๒  คน 

 5.5 กองคลัง      จ านวน  ๑๐  คน 
 5.6 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     จ านวน  ๒    คน 
 5.7 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน     จ านวน  ๑๐  คน 

 5.8 กองแผนงาน      จ านวน  ๑๐  คน 
 5.9 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน      จ านวน  ๘    คน 
 5.10 กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน      จ านวน  ๑๐  คน 

 5.11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     จ านวน  ๘    คน 
 5.12 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่     จ านวน  7    คน 
 ๕.๑๓ ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน     จ านวน  ๗    คน 
 ๕.๑๔ ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน      จ านวน  ๘    คน 

 รวมจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น                จ านวน ๑๐๐ คน 



๓ 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ 

  วันศุกร์ ที ่๘ มีนาคม 256๒ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน 

7. วิธีการฝึกอบรม 

  การบรรยาย ซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกรณีศึกษาตัวอย่าง 
๘. งบประมาณ 
  งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่ 

๙. ตัวช้ีวัดโครงการ 

แบบประเมินโครงการ/วิทยากร 

1๐. ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือน 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1๑. ที่ปรึกษาโครงการ 

  นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

1๒. ผู้อ านวยการโครงการ 

นางสาวกมลพร  บุญศิริ    ผู้อ านวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

1๓. ผู้ด าเนินโครงการ 

  1๓.1 นางสาวหนึ่งฤทัย  เอ้ือวิทยา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
  1๓.2 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

1๓.3 นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอื้อเฟ้ือ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
1๓.4 นางสาวธิราวรรณ  ปรีดีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓.๕ นางสาววาณี  ฉอสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
1๓.๖ นายสุรพล  เกษร   นิติกร 

1๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๔.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

๑๔.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๔.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีจิตส านึกด้านการประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 

โทรภายใน 1387 
โทรศัพท์ 0 2579 2656 
โทรสาร 0 2941 ๑๘๙๐  

 



๔ 
 

ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร “ปลูกจติส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน 

 
วันศุกร์ ที ่๘ มีนาคม ๒56๒ 

เวลา 0๘.00 – 08.๓0 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.๓0 – 09.00 น. ชี้แจงรายละเอียดการอบรม/พิธีเปิดการฝึกอบรม 

 เวลา 09.00 – 12.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” 
เกี่ยวกับ 

     - การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ 
     - การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.0๐ – 16.0๐ น.    บรรยาย หัวข้อ “การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

                       จริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” 
เวลา 16.00 น.   พิธีปิดการฝึกอบรม 

 

หมายเหตุ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 









โครงการ “พด.ร่วมใจท าบุญตักบาตร ช าระจติใจ ใฝ่ในคุณธรรม” 
กิจกรรม : ตักบาตรพระภิกษุ ช าระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม 

กอง/ส านัก กองการเจ้าหน้าที่   หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๒๖๕๖  

 

             

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน THAI LDD  ในระดับองค์กร D = Delighting เป็นองค์กร    
แห่งความปีติยินดีเข้ามาในกรมฯ แล้วมีความสุข นอกจากนี้ ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านวัตถุ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภควัตถุนิยมมากขึ้น ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความสามัคคี จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้               
คนในสังคมไทย ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามประการหนึ่ ง นั่นก็คือ การท าบุญตักบาตร             
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่จะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้บุคลากรของ    
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป  

  ในปีงบประมาณ ๒๕61 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ด าเนินโครงการ “พด.ร่วมใจท าบุญตัก
บาตร ช าระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม” ในวันอังคารทุกต้นเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 
3 ตุลาคม ๒๕60 ซึ่งผลสรุปจากการด าเนินโครงการฯ มีผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรจัด
ให้มีการตักบาตรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเพ่ิมความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของกรมฯ  

  ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕62 จึงได้จัดท าโครงการ “พด.ร่วมใจท าบุญตักบาตร ช าระจิตใจ 
ใฝ่ในคุณธรรม” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันอังคารทุกต้นเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่           
30 ตุลาคม ๒๕61 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานอันดีงามของ
จิตใจ 

  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ 

  ๒.๓ เพ่ือให้สถาบันและองค์กรทางศาสนาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่งเสริมความม่ันคงของชาติ 

  ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ค่านิยมท่ีดีงาม ในชีวิตประจ าวันและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

 

 

 



-๒- 

๓. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๑. นิมนต์พระภิกษุ  จ านวน ๓ รูป และจัดรถรับ-ส่ง     
  ๒. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารคาวหวาน แด่พระภิกษุ จ านวน ๓ รูป 
      เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน  

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

  ในปีงบประมาณ ๒๕62 จะด าเนินการ ในวันอังคารทุกต้นเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่ม
ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒๕61 เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และประชาชนที่สนใจ    

๖ .ที่ปรึกษาโครงการ 

  นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  7.๑ นางสาวกมลพร บุญศิริ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  7.2 นางสาวหนึ่งฤทัย  เอ้ือวิทยา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  7.3 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  7.๔ นายสุรเชษฐ์  จิตต์เอื้อเฟ้ือ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  7.5 นางสาวธิราวรรณ ปรีดีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7.๖ นายสุรพล  เกษร   นิติกร   

๘.งบประมาณ 

  งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

  บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตใจ
ที่ดีงาม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น และถือเป็นการได้ร่วมท าบุญตักบาตรและร่วมกัน       
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม 2561 



ภาพบรรยากาศ 

























 




