แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ 2564
ของกรมประมง
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้าน
การทุ
จริตแก่บุคมลากรทุ
กระดั
บทีด่ ก้ าเนิ
1.
แผนงานเสริ
สร้างองค์
ความรู
ารป้นอการตามแผน
งกันการกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการ เพือ่ ให้ข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัติ
กบค.
ใหม่ เกีย่ วกับวินัยและการรักษาวินัย หน้าทีร่ าชการมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการและการป้องกันการทุจริต
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
การป้องกันการทุจริตสาหรับ
ข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ
2. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสือ่ สารในการสร้างจิตสานึกและทัศนคติเพื่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่ ยก เพือ่ ยกย่องชมเชยบุคลากรภายในกระทรวง
กป.
ย่องเป็นผูป้ ระพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ของ
กระทรวง เสนอสานักงาน ป.ป.ช.

เกษตรและสหกรณ์ทมี่ ีความประพฤติตนชอบ
ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต และเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจ

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทีใ่ ช้
(ต.ค.- (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.(ก.ค.ธ.ค.64)
64)
มิ.ย.64) ก.ย.64)

จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

2 ครัง้

ข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีม่ ีความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งวินัยข้าราชการและการ
ป้องกันการทุจริต

-

P

P

P

P

จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

1 ครัง้

มีบุคลากรของกระทรวงได้รับยก
ย่อง ชมเชยในความประพฤติตน
ชอบด้วย ความซือ่ สัตย์สุจริต

-

P

P

P

P

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพทีด่ าเนินการตามแผน
1. แผนงานพัฒนาองค์ความรูแ้ ละทักษะแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมการพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทาง เพือ่ ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูเ้ ฉพาะ
ให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ การ
ด้านเพือ่ การป้องกันการทุจริต
ตรวจสอบภายใน วินัยและนิติการ

กค.

จานวน
ร้อยละ 80 ของผู้ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
บุคลากรที่
ปฏิบัติ
เฉพาะด้านเพือ่ การป้องกันการ
ได้รับการ
งานเฉพาะด้าน ทุจริต
พัฒนาความรู้ เข้าร่วมกิจกรรม

2. แผนงานแลกเปลีย่ นความรูข้ องเจ้าหน้าทีด่ ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ้องกัน
การกระทาผิดวินัยและต่อต้านการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ้องกัน
การกระทาผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ศปท./กบค. จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

2 ครัง้

200,000

เจ้าหน้าทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

-

P

P

P

P

-

-

-

-

P

P

P

P

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริตทีด่ าเนินการตามแผน
1. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับยัง้ การทุจริต เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
เพือ่ ให้มีการรายงาน ติดตามการดาเนินการ ศปท./กบค. จานวนครัง้
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และ ทางวินัย แพ่ง อาญา และมติข้อสัง่ การอย่าง
มติข้อสัง่ การผ่านระบบของ
ต่อเนือ่ ง
สานักงาน ป.ป.ท.
กิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ให้บริการออกใบอนุญาต/อนุมัติ
ผ่านระบบออนไลน์

เพือ่ พัฒนาระบบการให้บริการออก
ใบอนุญาต/อนุมัติ ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่
ลดโอกาสและสร้างกรอบการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้โปร่งใสและตรวจสอบได้

กิจกรรมจัดทาคูม่ ือการให้บริการ
เพือ่ ให้ผรู้ ับบริการทราบขัน้ ตอนระยะเวลา
และเผยแพร่ ขัน้ ตอนและระยะเวลา ของการให้บริการทีช่ ัดเจน
การให้บริการ

กรป./กตส. จานวน
ระบบการ
ให้บริการ
ออก
ใบอนุญาต/
อนุมัติ ผ่าน
ระบบ
ออนไลน์
กพร.

2. แผนงานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ เพือ่ ให้หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
กบค./ทุก
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
และความโ)ร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยูใ่ นระดับ A ขึน้ ไป

จานวน
กิจกรรม/
โครงการ
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

P

P

P

P

2,000,000
มีระบบการให้บริการออก
ใบอนุญาต/อนุมัติ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทีส่ ามารถลดโอกาสและ
การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่

P

P

P

P

3 คูม่ ือ

ผูร้ ับบริการได้ทราบขัน้ ตอน
ระยะเวลา การให้บริการทีช่ ัดเจน

P

P

P

P

85 คะแนน

หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับ A ขึน้ ไป

-

-

-

-

P

P

P

P

12 ครัง้

มีการรายงาน ติดตามการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา
และมติข้อสัง่ การอย่างต่อเนือ่ ง

1 ระบบ

-

100,000

-

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพื่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจแผนงานพั
ริตทีด่ าเนินฒการ
1.
นามาตรการเชิงรุกทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
กิจกรรมประเมิน/วิเคราะห์ความ
เพือ่ พัฒนาระบบ/กระบวนงานในการป้องกัน
กรป.
เสีย่ งการทุจริตของหน่วยงาน
การทุจริตภายในหน่วยงาน

จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทีด่ าเนินการตามแผน
1. แผนงานบูรณาการการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกิจกรรมบูรณาการทางานงานด้าน เพือ่ ให้มีการประสานการทางานด้านป้องกัน ศปท./กบค. จานวน
การป้องกันและปราบปรามการ
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานใน
กิจกรรม/
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
สังกัดกระทรวง
โครงการ
กระทรวง โดยการจัดประชุมเพือ่
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กษ
กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เพือ่ ให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ในสังกัดกระทรวง

ศปท./กบค. จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

1 กระบวนงาน/
หน่วยงาน

มีการพัฒนาระบบ/กระบวนงาน
ในการป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน

P

P

P

P

-

2 กิจกรรม

มีการประสานการทางานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

-

P

P

P

P

1 กิจกรรม

มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

-

P

P

P

P

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจานงและสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตทีด่ าเนินการ
ตามแผน
1. แผนงานการประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศเจตจานงของผูบ้ ริหารและ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ เพือ่ มุง่ สูอ่ งค์กรธรรมาภิบาล
และความ โปร่งใส

เพือ่ สร้างบรรทัดฐานในการดาเนินงาน
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม วัฒนธรรม เรือ่ ง
ความซือ่ สัตย์สุจริต และเป็นต้นแบบทีด่ ีกับ
ข้าราชการทุกระดับ

สลก.

จานวน
กิจกรรม/
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบายทีด่ าเนินการ
ตามแผน
1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน เพือ่ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับการ
สลก./กบค./ จานวน
เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตเชิง
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ศทส. กิจกรรม/
นโยบาย
โครงการ

1 กิจกรรม

มีการประกาศเจตจานงผูบ้ ริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

-

P

P

P

P

4 ครัง้

มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียน
เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบาย

-

P

P

P

P

