แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2553
กรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ที่ 1
1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ
1.1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1) โครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดภาวะ
โลกรอน
1.1.2) เผยแพรองคความรูหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
- จัดทําโปสเตอรเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2) สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
แกเจาหนาที่
1.2.1) สงเสริมใหมีการเรียนรูดานคุณธรรมและปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ ดังนี้
1.2.1.1) หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานที่โปรงใส"

1.2.1.2) จัดฝกอบรมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน

1.2.1.3) จัดฝกอบรมเรื่องการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรมในการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ปงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

-

- จํานวนหนวยงานที่ไดรับผล
จากการจัดทําโครงการ
มีความพึงพอใจ

- ทุกหนวยงานสวนกลาง
มีการดําเนินการคัดเลือกขยะ
ครบทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน
สวนกลาง

9,000

- รอยละของจํานวนเอกสาร
เผยแพรที่แจกจาย

- แจกจายไมนอยกวารอยละ
80/ป ของจํานวน 150 แผน

498,500*

- รอยละของจํานวนผูผาน
การฝกอบรม

กกจ.

439,000

- รอยละของจํานวนผูผาน
การฝกอบรม

- ขาราชการประเภททั่วไป
ทุกระดับ และประเภทวิชาการ
ทุกระดับ จํานวน 50 คน
ผานการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80/ป
- ขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจําในสวนกลาง
สวนภูมิภาค จํานวน 120 คน
ผานการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80/ป

311,500*

- รอยละของจํานวนผูผาน

- พนักงานราชการสวนกลาง

กกจ.

กกจ.

กกจ.

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ
ทํางานและควรดําเนินชีวิตเพื่อความผาสุก

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
งบประมาณ
ปงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
การฝกอบรม
สวนภูมิภาค จํานวน 50 คน

ผูรับผิดชอบ

ผานการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80/ป
1.2.1.4) จัดทําคูมือขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

70,000

- รอยละของจํานวนเอกสาร

- แจกจายไมนอยกวา

เผยแพรที่แจกจาย

รอยละ 80 ของจํานวน

กกจ.

6,000 แผน
1.2.2) การเรียนรูและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและวินัยขาราชการ
1.2.2.1) จัดฝกอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรมขาราชการ

721,240*

ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนแกขาราชการบรรจุใหม ใน หลักสูตร

- รอยละของจํานวนผูผาน

- ขาราชการทุกตําแหนง

การฝกอบรม

บรรจุใหมไมเกิน 2 ป

"การเสริมสรางความรูพื้นฐานและจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการ"

กกจ.

ผานการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80/ป จํานวน 91 คน

1.3) สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เปนคนดี

จํานวนกิจกรรมการบําเพ็ญ

มีคุณธรรม

ประโยชนและการ
บริจาคทรัพย

1.3.1) บําเพ็ญประโยชนในการรวมกันบริจาคโลหิต ใหแกศูนยบริการโลหิต

-

จํานวนครั้งที่จัด

-

กกจ.

-

จํานวนครั้งที่จัด

-

กกจ.

-

จํานวนประเภทรางวัล
การประกาศเกียรติคุณ
ผูทําความดี
จํานวนผูไดรับการคัดเลือก
จํานวนผูไดรับการคัดเลือก

-

กกจ.
กกจ.

แหงชาติ สภากาชาดไทย
1.3.2) บริจาคเงินชวยเหลือสังคมและการกุศล
1.4) ปลูกฝงคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต

1.4.1) ประกาศเกียรติคุณขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
1.4.2) ประกาศเกียรติคุณขาราชการดีเดน

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ
1.4.3) ประกาศเกียรติคุณหมอดินอาสาดีเดน
1.4.4) ใหรางวัลผูมีผลงานดีเดน

ยุทธศาสตรที่ 2
2. รวมพลังแผนดินปองกัน เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
และปราบปรามการทุจริต การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1) จัดทําแผนพับการมีสวนรวมการปองกันและปราบปราม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.2) จัดทําโปสเตอรรณรงคการสรางราชการใสสะอาด

ภาครัฐ

25,000
27,000

- รอยละของจํานวนเอกสาร
เผยแพรท่แี จกจาย
- รอยละของจํานวนเอกสาร
เผยแพรที่แจกจาย

2.3) ปรับปรุงชองทางการรองเรียน และแจงเบาะแส
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-

- ความสําเร็จของการ
ปรับปรุงชองทาง

2.4) ปรับปรุง Web board เพื่อติดตอสื่อสารใน Web
ศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมพัฒนาที่ดิน

-

- ความสําเร็จของการ
ปรับปรุง Web board

-

- จํานวนหนวยงานที่ลงนาม

ยุทธศาสตรที่ 3
3. เสริมสรางความเขมแข็ง 3. การปฏิบัติงานโปรงใสสามารถตรวจสอบได
ในการปองกันและ
3.1) จัดทําขอตกลงการทํางาน (PSA.) ระหวางอธิบดี กับหัวหนา
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
งบประมาณ
ปงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
จํานวนผูไดรับการคัดเลือก
จํานวนผูไดรับการคัดเลือก

สวนราชการ ระดับสํานัก/กอง
3.2) ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานตามขอตกลง (PSA.) โดย

กกจ.
กกจ.

กกจ.
กกจ.

กกจ.

กกจ.

22 หนวยงาน/ป

กผง.

22 หนวยงาน/ป

สนท.

22 หนวยงาน/ป

กค.

ในขอตกลงการทํางาน
-

- ความสําเร็จของการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะทํางาน เพื่อติดตาม นิเทศและตรวจราชการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน

3.3) ติดตามและรายงานผลการควบคุมภายใน

- แจกจายไมนอยกวารอยละ
80/ป ของจํานวน 10,000 แผน
- แจกจายไมนอยกวา
รอยละ 80/ป ของจํานวน
600 แผน
- ปรับปรุงชองทางการ
รองเรียนแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม
- ปรับปรุงชองทางการ
รองเรียนแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม

ผูรับผิดชอบ

-

- ความสําเร็จของการติดตาม
และรายงานผลการควบคุมภายใน

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการปงบประมาณ
3.4) ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณแผนงาน/โครงการ โดย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
งบประมาณ
ปงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
- จํานวนครั้งของการติดตาม
22 หนวยงาน/ป

คณะกรรมการติดตามผลการใชจายภาครัฐ และติดตามผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 4
4. พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ของรัฐในการ

4.ใหความรูเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การบริหารสัญญากอสราง"

ผูรับผิดชอบ
กค.

การใชจายภาครัฐ

55,000*

ปองกันและปราบปราม

- รอยละของจํานวนผูผาน

- ขาราชการทั่วไประดับ

การฝกอบรม

ผูอํานวยการสํานัก/สพข.1-12

กกจ.

หัวหนาสถานี วิศวกรและนิติกร

การทุจริตภาครัฐ

จํานวน 140 คน ผานการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80/ป
4.2 เผยแพรความรูเกี่ยวกับ กฎ ขอบังคับและระเบียบของทางราชการ
เพื่อปองกันการกระทําผิดทางวินัย
4.2.1 เผยแพรขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและสมุดบันทึก
จรรยาขาราชการ
4.2.2 ฝกอบรมหลักสูตร "การเงิน การคลัง และการพัสดุสําหรับ
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน"

-

- จํานวนขาราชการที่ไดรับ

- แจกจายใหขาราชการบรรจุใหม

ความรูเกี่ยวกับขอบังคับวาดวย

ไมนอยกวารอยละ80/ป

จรรยาขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน

ของจํานวน 91 คน

90,720.85* - รอยละของจํานวนผูผาน
การฝกอบรม

- ขาราชการทั่วไประดับ
ผูอํานวยการสํานัก/สพข.1-12
หัวหนาสถานี วิศวกรและนิติกร
จํานวน 86 คน ผานการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80/ป

หมายเหตุ *ใชงบประมาณในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

กกจ.

กกจ.

