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ยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมประมง ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2563 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ วัตถุประสงค ์ โครงการ วิธีการดําเนนิการ 

๑.ปลูกจิตสํานึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัย เพื่อใหเ้ป็น
บุคลากรที่ด ี

๑.๑ พัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากร 

๑.๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักความพอเพียง
และละอายต่อการกระทําที่ผดิ 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  
(ตัวชี้วัด: บุคลากรกรมประมงต้องผ่าน
หลักสูตรการฝกึอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมครบถ้วน 100 %) 

- จัดทําหลักสตูร 
- จัดฝึกอบรม 
- จัดทัศนศกึษาดูงาน 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการ
เผยแพร ่

 1.๒ ยกย่องและ
ส่งเสริมบุคลากรผู้
ประพฤตตินเป็น
แบบอย่างทีด่ ี

๑.๒.๑ เพื่อให้ได้บุคลากรผู้ประพฤติดี 
ประพฤติชอบตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มีความซื่อสตัย์ สุจริต 
และกล้ายืนหยดัในสิ่งที่ถูกต้อง และมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี 

สร้างบุคลากรผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 
(ตัวชี้วัด: จํานวนบุคลากรแต่ละระดับที่
ได้รับการประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างดี) 

-กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ละระดับ 
-แต่งตั้งคณะทํางานคัดเลือก 
-คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

  ๑.๒.๒ เพื่อให้เกิดขวัญกําลังใจแก่ผู้
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการอื่น
อยากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
 

สร้างแรงจูงใจในการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
(ตัวชี้วัด: จํานวนบุคลากรที่เปน็แบบอย่าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ) 

-สนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับยกย่องได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ทีสู่งขึ้น และ
สนับสนุนให้เขา้รับการอบรมในหลักสูตรที่
สําคัญหรือมผีลต่อการเจริญก้าวหน้า 
-สนับสนุนให้ทศันะศึกษาดูงานต่างประเทศ 
-บันทึกการได้รับประกาศยกย่องลงใน
ทะเบียนประวัติ 
-กรมประมงจดัสรรเงินเลื่อนขั้นพิเศษให้กับผู้
ได้รับการประกาศยกย่องเป็นกรณีพิเศษ 
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  ๑.๒.๓ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง

คุณค่าการรับราชการมาด้วยความ
เรียบร้อยไม่ด่างพร้อย 

ประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการด้วยความ
เรียบร้อย 
(ตัวชี้วัด: จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ) 

-จัดพิธีมอบเครื่องราชเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้สมศักดิ์ศรี  
-จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองกว่า
สายสะพาย 

  1.2.4 เพื่อให้เป็นไปตามพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ไม่ให้โอกาสคนไมด่ี
ปกครองบ้านเมือง 

กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการไม่รับผู้เคย
กระทําผิดทางวินัยกลับเข้ารับราชการ 
(ตัวชี้วัด: การลดจํานวนผู้กระทําผิดวินัยกลับ
เข้ารับราชการ) 

-กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับ
ราชการ 
-ประกาศเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

  1.2.5 เพื่อสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับ
ราชการในกรมประมง 

สรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการ 
(ตัวชี้วัด: จํานวนการร้องเรียนความโปร่งใสใน
การสรรหาบุคลากรของกรมประมง) 

-นําระบบคุณธรรมมาใช้ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการในกรมประมง 
-ปรับปรุงระบบการออกข้อสอบบรรจุมิให้
รั่วไหล 
-กําหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบสัมภาษณ์
และประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 1.3 เสริมสรา้ง
จิตสํานึก และ
ความรับผดิชอบ
ในหน้าที่ราชการ 
สํานึกในเกียรติ
และศักดิ์ศร ี

1.3.1 เพื่อให้เกิดสํานึกในหนา้ที่ มี
ความพอเพียงและมีจิตใจที่มุง่มั่นใน
การตอบแทนคุณแผ่นดิน  

ศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติตามแนว
พระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตัวชี้วัด: จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู้) 

-เผยแพร่พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท ใน
วาระต่าง ๆ  
-จัดให้มีการศกึษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดทัศนศึกษาดูงานตามศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
-ประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการน้อมนําพระ
ราชดํารัส พระบรมราโชวาท ไปปฏิบัติ 
-ให้รางวัลตอบแทน  ยกย่อง หน่วยงานและ
บุคลากรที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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  1.3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการที่แสดงถึง
ความภูมิใจในอาชีพ และสะท้อน
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

สร้างจิตสํานึกและศักดิ์ศรีของบุคลากรกรม
ประมง 
(ตัวชี้วัด: จํานวนการจัดกิจกรรมการ
เสริมสร้างจิตสํานึกและศักดิ์ศรีของบุคลากร
กรมประมง) 

-รณรงค์การแต่งเครื่องแบบตามที่กําหนด 
และการแต่งกายอย่างสุภาพ 
-ปลูกฝังค่านิยมร่วมองค์กร We are 
FISHERIES 

2 เสริมสรางให

บุคลากรมีวนิัย และ

ปองกันมิใหกระทํา

ผิดวินัย 

2.1 พัฒนา
บุคลากรทุกระดับ
ให้เป็นมืออาชีพ 

2.1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะ
เจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้บังคับบัญชาให้
สามารถเป็นผูบ้ังคับบัญชาที่มีความ
รอบรู้  และสามารถเสริมสร้างให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิ
กระทําผิดวินัย และตระหนักถึงหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง 
 

(1) พัฒนาบุคลากรสู่ผู้บังคับบัญชามือ
อาชีพ 
(ตัวชี้วัด:  มีหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรสู่
ผู้บังคับบัญชาในระดับมืออาชีพในระดับ
ต่างๆ) 

-กําหนดหลักสตูรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมคน
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ 
ให้มีความรู ้
รอบด้าน ทั้งในด้าน 
-การบริหารงานบุคคล  
-ด้านการเงินบัญชี,ด้านการบริหาร
งบประมาณ 
-ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
-ด้านงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-ด้านการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และการดําเนินการทางวินัย
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
-การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
- จัดใหม้ีการฝกึอบรมและสื่ออื่นๆ เพื่อเตรยีมคน
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บังคับบัญชา ที่เข้มข้น ดังนี ้
(1) หลักสูตรระดับเริ่ม 
     เข้าทํางาน  
(ปฐมนิเทศ) 
(2) ระดับปฏิบัติงาน 
(3) ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ผอ.ส่วน 
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(4) หัวหน้าด่าน/หน่วย 
(5) ผู้อํานวยการศูนย์/หัวหน้าสถานี  
(6) ประมงอําเภอ 
(7) ประมงจังหวัด 
(8) ผอ.กอง/สํานัก 

   (2) ประเมินประสิทธิภาพด้านการกํากับ
ดูแลและบริหารบุคคล 
(ตัวชี้วัด: (ร้อยละของการกระทําผิดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย) 
 

-กําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัย
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอันเกิดจากการปล่อย
ปละละเลยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
โดยเฉพาะผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ประมง
จังหวัด และผูต้รวจราชการกรม  
-กลุ่มวินัยเป็นผู้ประมวลผลการกระทําผิดวินัย 
 

 2.2. สร้างความ
รักและความ
ศรัทธาต่อองค์กร 

2.2.1 เพื่อให้มีผู้บังคับบัญชาที่
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ทําให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความศรัทธา 
ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเชื่อฟังปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา 
 

สร้างผู้บังคับบัญชาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
(ตัวชี้วัด: มีการประกาศเกียรติคุณ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นแบบอย่างที่ดี) 
 

-กําหนดหลักสตูรการฝึกอบรม 
-กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
-คัดเลือกผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทุกระดับเพื่อประกาศเกียรติคุณ
ผู้มีคุณลักษณะ 
1. มีความเป็นผู้นํา  
2.ปฏิบัติตนได้น่าประทับใจ 
3.ปฏิบัติงานได้น่าประทับใจ  
4.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้น่าประทับใจ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
-.ผู้บริหารทุกระดับประกาศเจตนารมณ์เป็น
หน่วยงานที่โปร่งใส 
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-ผู้บริหารระดบัสูงให้ความสาํคัญและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติและประพฤติชอบของกรม
ประมงให้บรรลผุลสําเร็จ 

  2.2.2 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมประมงมีความรู้สึกรักและผูกพัน
ต่อกรมประมง  ซึ่งจะส่งผลไม่ให้เกิด
การกระทําผิดคิดมิชอบต่อกรมประมง
และหน้าที่รับผิดชอบ 

(1) สร้างความสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การทํางาน 
(ตัวชี้วัด: ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
กรมประมง) 
 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
-จัดให้มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบายใน
การทํางานให้ครบถ้วน 
-จัดให้มีบริการสวัสดิการต่าง ๆ ครบถ้วน 

   (2) เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
(ตัวชี้วัด: ผลสํารวจทัศนคติของบุคลากรที่มี
ต่อการทํางาน) 

-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในสังคม 
-จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก 
-กําหนดให้มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
-กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการกระจายงานให้
บุคลากรอย่างเหมาะสม 
-กําหนดให้มีการมอบอํานาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานอย่าง
ชัดเจน 
-การสร้างความสําคัญและคณุค่าในงานของ
ทุกตําแหน่ง 
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3. รวมพลังทุกภาค

สวนในการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ 

3.1 เสริมสรา้ง
ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทจุริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

3.1.1 ลดการทุจริตและป้องกันการ
ประพฤติมิชอบของกรมประมงทุก
รูปแบบ 

เผยแพร่ใหค้วามรู้และตระหนกัในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ตัวชี้วัด: จํานวนกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 
 

- อบรมสมัมนาและดูงานในหน่วยงานที่
ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น ประเทศสิงคโปร์  
- บรรจุความรูด้้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบในทุกหลักสตูรของการ
ฝึกอบรม 
-สร้างวิทยากรตัวคูณด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

  3.1.2 เพื่อกําจัดเงื่อนไขที่ทําให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลด ละ เลกิ และขจัดการแสวงหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 
(ตัวชี้วัด: จํานวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ) 
 

-ไม่จัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการเรี่ยไรเงิน
เพื่อสมทบทุนหรือเข้าร่วมกิจกรรม จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดกอล์ฟการกุศล 
การเรี่ยไรเงิน เพื่อจัดเลี้ยงผู้บังคับบัญชาใน
วาระต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่เพิ่มภาระเกินควร 
-ส่งเสริมให้มสีวัสดิการที่เป็นประโยชน์ใน
หน่วยงาน 

 3.2 สร้างความ
โปร่งใสในการ
ให้บริการ และ

การจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2.1 เพื่อให้บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ/แจ้งเบาะแสใน
การทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะทําให้
เจ้าหน้าที่กรมประมงมีความระมัดระวัง
ยั้งคิดในการที่จะทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ 

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ตัวชี้วัด: จํานวนช่องทางการร้องเรียน /แจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบไม่น้อยกว่า  
5 ช่องทาง ดังนี้ 
1.ตู้ ปณ. 
2.เว็บไซด์ 
3.Facebook,Line 
4.ศูนย์รับร้องเรียน,จดหมาย 
5.โทรศัพท์,โทรสาร 
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  3.2.2 เพื่อให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน

ระยะเวลาที่แน่ชัดเพื่อจะไม่ต้องเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทน 

จัดทําคู่มือการให้บริการ และเผยแพร่ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ณ จุด
บริการ 
(ตัวชี้วัด: มีคู่มอืการให้บริการและขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการ) 

-ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทําความเข้าใจแก่
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการ 
-ให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการทบทวน
ระยะเวลาการ 
ให้บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
-ประกาศขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ณ 
จุดบริการ อย่างชัดเจน 
-เพิ่มจุด/ช่องทางการให้บริการ 
-จัดทําข้อตกลงในการให้บริการและติด
ประกาศให้ผู้ประกอบการทราบ 
-จัดทําคู่มือการให้บริการ 
-สร้างการมีส่วนร่วมในการสอบทาน รับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

  3.2.3 เพื่อลดโอกาสและสรา้งกรอบ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

พัฒนาระบบการให้บริการออกใบอนุญาต/
อนุมัติผ่านระบบออนไลน์ 
(ตัวชี้วัด: มีระบบให้บริการการออกใบอนุญาต
ผ่านระบบออนไลน์) 

-แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อศึกษาและกําหนด
แนวทางริเริ่มการสร้างระบบออนไลน์ ในการ
อนุญาตอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายที่
รับผิดชอบ เช่น การออกอาชญาบัตร 
-พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต/อนุมัติผ่าน
ระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนดกรอบการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  3.2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้ามา
แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกัน 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
(ตัวชี้วัด: ร้อยละการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน
ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ บนหน้าเว็บไซด์
ของหน่วยงาน และของกรมประมง  
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การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 

-สร้างช่องทางให้ผู้เข้ามาแข่งขันสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเท่า
เทียมกัน 

  3.2.5 เพื่อให้มีการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ ปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างและลดโอกาสการทุจริต
ในการจัดซื้อจดัจ้าง 

สร้างบุคลากรมืออาชีพเพื่อกล้ายืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
(ตัวชี้วัด: จํานวนร้อยละของบุคลากรผู้ผ่าน
การสร้างให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ) 

-ฝึกอบรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ และคุณธรรมในการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน 
-จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ 
-เจ้าหน้าที่จัดซือ้จัดจ้างต้องตรวจสอบราคา
กลางก่อนจัดซื้อโดยต้องแนบหลักฐานทีม่า
ของราคากลาง เช่น เว็บไซด์ที่อ้างถึง หรือใบ
เสนอราคาของบริษัท ห้างร้าน อย่างน้อย 2-
3 แห่ง หรือทีก่รมประมงกําหนด 
-สร้างหลักประกันในการยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้องโดยใช้กลไก 
 
คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมประจํากรม 

  3.2.6 เพื่อลดโอกาสในการทจุริต
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ศึกษาทบทวนการดําเนินงานของหน่วย
เบิกจ่ายที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 
(ตัวชี้วัด: มีผลการศึกษาทบทวนการเบิกจ่าย) 

-ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในส่วน
ภูมิภาคเพื่อลดโอกาสในการทจุริตด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
-จัดตั้งจังหวัดนําร่องการบังคับบัญชา
หน่วยงานในระดับจังหวัดทุกหน่วยให้เป็น
เอกภาพ 
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 3.3 พัฒนากลไก

ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันการเกิด
ทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3.3.1 เพื่อให้มีกลไกและเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมิให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

สร้างกลไกลการตรวจติดตามราชการ 
(ตัวชี้วัด:  มีกลไกที่เอื้อให้การตรวจราชการ
เป็นไปเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ) 
 

-จัดทําคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรมเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต
และประพฤติมชิอบในหน่วยงาน 
-.แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกีย่วกับพฤติกรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและประเด็น
ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่การตรวจ
ราชการ 
-เสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจ
ติดตามราชการ การให้คําแนะนํา ปรึกษา 
ควบคุม กํากับดูแล หน่วยงานในระดับพื้นที่ 

4. เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผดิชอบ 

4.1 เสริมสรา้ง
องค์ความรู้ให้
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่บังคับใช้
กฎหมายใหม้ี
ความเชี่ยวชาญ 

4.1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
(ตัวชี้วัด:  จํานวนหลักสูตรและร้อยละของผู้
เข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถ) 
 

-ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และ
ทักษะทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย 
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 4.2 สนับสนนุให้มี

การบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่
อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

4.2.1 เพื่อให้มีแบบแผนในการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละสถานการณ์อย่างเป็น
ระบบ  

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมาย 
(ตัวชี้วัด: มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน การ
แก้ไขปัญหา การละเมิดกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมประมง) 

-แต่งตั้งคณะทํางานจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการกําหนดยุทธศาสตร์ การ
บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมประมงใหม้ีประสิทธิภาพ 
-จัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
-สร้างกลไกในการถ่วงดุลและเสริมการใช้
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
-จัดทําสาระบบคดีในกฎหมายที่รับผิดชอบ 
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