แผนปฏิบัตกิ ารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง
---------------------------------------------------------ที่มา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดไว้ในคํารับรองปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการในตัวชี้วัดที่ 6
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
การประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบั ติ โดยกํา หนดเพิ่มเติ มไว้ ในแผนปฏิบั ติราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ า ปี
ซึ่งกรมประมงได้นําข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี
พ.ศ. 2553 ข้อมูลจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมประมง และนําไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานรัฐ เป็นเรื่องการใช้อํานาจในหน้าที่ราชการ
ของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทําให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือแก่ราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานจึงเป็นปัญหา
สําคัญ ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับปัญหานี้ จึงได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ
สําหรับกรมประมง ได้ดําเนินการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 โดยยึด แนวทางที่ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจ ริต ภาครัฐ และหวัง ว่า จะสามารถแก้ไ ขปัญ หาการทุจ ริต และประพฤติมิช อบของเจ้า หน้า ที่
ให้ล ดน้อยลงจนหมดไป รวมทั้งส่งเสริมคนดีให้เกิดขวัญและกําลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

แบบฟอร์ม ๒

แผนปฏิบตั กิ ารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกรมประมง
ยุทธศาสตร์
๑) เสริมสร้างจิตสํานึก
ค่านิยม ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม/โครงการ
๑.๑) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
การดําเนินการ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดําเนินการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุขร่วมกัน ทั้งสมานฉันท์มากขึ้น

งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย ๗๐
๑.๑) ร้อยละของ
ข้าราชการผ่านการอบรม
สัมมนา ในหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
-สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประมง ดําเนินการ
กําหนดหัวข้อการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใน
หลักสูตรการอบรม
สัมมนาทุกหลักสูตร
- ๕ สํานัก ๙ กอง
จัดอบรม สัมมนา
ประชุม จัดกิจกรรม หรือ
ดําเนินการให้ข้าราชการ
ในสังกัดผ่านการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรที่มี
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
(เนื้อหาการพัฒนาให้
เป็นไปตามที่กองการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้
กํากับตัวชี้วัดกําหนด)

ยุทธศาสตร์

๒) บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

๑.๒) ส่งเสริมและยกย่องคนดี
การดําเนินการ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดําเนินการส่งเสริมยก
ย่องคนดี

๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
การดําเนินการ เปิดช่องทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ/หรือช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทําทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริตและ/หรือช่องทางการแจ้งเบาะแส ให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ทางเว็บไซด์
กรมประมง(www.fisheries.go.th ) ,ทางหนังสือเวียน,
เอกสารเผยแพร่,ทางตู้ร้องเรียน, สายด่วนร้องเรียน

๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
๑.๒) ประกาศยกย่องคนดี

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีละ ๑ ครั้ง
- ๕ สํานัก ๙ กอง
(หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอน การคัดเลือกให้
เป็นไปตามที่กองการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้กํากับ
ตัวชี้วัดกําหนด)

๒.๑) จํานวนช่องทางใน
การเผยแพร่ และ/หรือ
สื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และ/หรือช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทําทุจริต

๔ ช่องทาง

- ศูนย์สารสนเทศ
- กองการเจ้าหน้าที่
- สํานักงานเลขานุการ
กรม
(โดยให้สรุปผลข้อมูลแล้ว
รายงานพร้อมกับการ
รายงาน IPA รอบ ๙
เดือน และ ๑๒ เดือน )

ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

๓.๑) การต่อต้านการทุจริตรับสินบนในการให้บริการ
๓)เสริมสร้างความ
ประชาชนของกรมประมง
เข้มแข็งในการป้องกัน
3.1.1 การดําเนินการ หน่วยงานให้บริการดําเนินการ
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
จัดทําขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา การให้บริการ ตาม
คู่มือการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของกรมประมง และ
ประกาศให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และติดตามได้

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐ บาท

3.1.2 การดําเนินการ จํานวนเรื่องร้องเรียนว่ากระทํา ๕๐,๐๐๐ บาท
ทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการไม่เกินจํานวนที่กําหนด

๓.2) สร้างกลไกเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และติดตาม การทุจริต
การดําเนินการ สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ณ จุด
ให้บริการ โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ ป.ป.ท. กําหนด พร้อมทํา
การวิเคราะห์ประเมินผล

๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ประกาศขั้นตอนระยะเวลา
ให้บริการ ณ จุด
ให้บริการ

๙ หน่วยงาน

จํานวนเรื่องร้องเรียนว่า
กระทําการทุจริต เกี่ยวกับ
การให้บริการ

ไม่เกิน 10 เรื่อง

ร้อยละของผู้ใช้บริการ
กรอกแบบสอบถาม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ผู้รบั ผิดชอบ

- สจป
- กตส
- กปต
- สพจ
- สพช
- สพท
- สทป
- กค
- สลก

- สจป, กตส, กปต,
สพจ, สพช, สพท
สทป, กค, สลก

ผู้ใช้บริการกรอก - สจป, กตส, กปต,
แบบสอบถาม ไม่น้อย สพจ, สพช, สพท
กว่าร้อยละ 70
สทป, กค, สลก

ยุทธศาสตร์
๔) เสริมสร้างสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ
เผยแพร่และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรม
ประมง

งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ

ร้อยละของข้าราชการกรม ข้าราชการกรมประมง กองการเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ประมงที่มีความรู้ความ
๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจรรยา
เข้าใจเกีย่ วกับจรรยา
ข้าราชการกรมประมง
(กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ ข้าราชการกรมประมง
กรมประมง)

ปฏิทินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมประมง
กิจกรรม/โครงการ
ต.ค.
1.1 การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 ส่งเสริมและยกย่อง
คนดี
2.1 เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้าน และ
การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
3.1 ต่อต้านการทุจริตรับ
สินบน ในการให้บริการ
ประชาชนของกรมประมง
3.2 สร้างกลไกเฝ้าระวัง
สอดส่อง ดูแล และ
ติดตามการทุจริต

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

