
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์  
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย 

กลยุทธที่ ๑.๑ เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ 

๓. แผนงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
กับหลักปรญัชาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน และเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

ฝบร. ๑ กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส 

๑,๐๐๐ √ √ √ √  

กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแกบุ่คลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนา
ความรู้เฉพาะทางให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วินัย และ
นิติการ 

 
 
 
 

สามารถนำความรู้ที่ไดไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตำแหน่งของตน 

ผอร. ๑ กิจกรรม บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้เฉพาะ
ด้านเพื่อการป้องกัน
การทุจริต 

๘,๔๐๐ √ √ √ √  



ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์  
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

๑.๒ การพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในระดับสูงมาก 

ทุก
หน่วยงาน 

ITA หน่วยงานมีระดับ
คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ไมต่่ำกว่า ๘๕ 
คะแนน 

๑๐,๐๐๐ √ √ √ √  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต 

กลยุทธที่ ๒.๑ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑. แผนงานสร้างแนวทางป้องกันและยับย้ังการทุจริต 

๑.๑ กิจกรรมการรายงาน
ข้อมูลการดำเนินการทาง
วินัย แพ่ง อาญา และมต ิ
ข้อสั่งการผ่านระบบของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 

เพื่อให้มีการรายงานข้อมูล
การดำเนินการทางวินัย 
แพ่ง อาญา และมติข้อสั่ง
การผ่านระบบของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 

ผรบ. ๑๒ ครั้ง มีการรายงาน
ติดตามการ
ดำเนินการทางวินัย 
แพ่ง อาญา และ 
มติข้อสั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๐ √ √ √ √  

๓. แผนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงาน 

๓.๑ โครงการประเมิน
คุณธณรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

เพื่อให้หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในระดับสูงมาก 

ทุก
หน่วยงาน 

๑ กิจกรรม หน่วยงานมีระดับ
คะแนนประเมิน
ความโปร่งใสไมต่่ำ
กว่า ๘๕ คะแนน 

๐ √ √ √ √  



ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์  
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

กลยุทธที่ ๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. แผนงานพัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 

๑.๑. กิจกรรมประเมิน/
วิเคราะหค์วามเสี่ยงทุจรติ
ของหน่วยงาน 

เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวน
งานาในการป้ องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

ผรบ. ๑ กระบวนงาน/
หน่วยงาน 

มีการพัฒนาระบบ/
กระบวนงานในการ
ป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

๐ √ √ √ √  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธที่ ๓.๑ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. แผนงานบูรณาการการทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

๑.๑ กิจกรรมบรูณาการ 
การทำงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

เพื่อให้มีการประสานการ
ทำงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

ผรบ. ๑ กิจกรรม มีการประสานงาน
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

๑,๐๐๐ √ √ √ √  

๑.๒ กิจกรรมการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
 

เพื่อให้มีการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง 

ผรบ. ๑ กิจกรรม มีการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย 
ด้านป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 
 

๐ √ √ √ √  



ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์  
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

กลยุทธที่ ๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. แผนงานการปรับปรุงเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ ปรับปรุงเรื่องร้องเรียน
การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีการ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนและพัฒนา
วิธีการดำเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผรบ. ๑ กิจกรรม มีการระชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนและพัฒนา
วิธีการดำเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน 

๐ √ √ √ √  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับเจตจำนงและสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธที่ ๔.๑ การยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 

๑. แผนงานการประการเจตจำนงของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์
ของหน่วยงานในการต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ได้ทราบและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต 

ผรบ. ๑ กิจกรรม ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ของหน่วยงาน
รับทราบเจตนารมณ์
และมสี่วนร่วม 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ √ √ √ √  



ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์  
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

กลยุทธที่ ๔.๒ การสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 

๑. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

๑.๑ กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูล/สร้างการรับรู ้
และแจ้งเวียนเกี่ยวกับ 
การป้องกันการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบายเพื่อ 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร
และอื่นๆ และถ่ายถอด 
ให้บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความรู ้
ความเข้าใจและรับทราบ
นโยบาย 

ผรบ. ๔ ครั้ง มีการเผยแพร่ข้อมลู
และแจ้งเวียน
เกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริตเชิง
นโยบาย 

๐ √ √ √ √  

๒. แผนงานการวางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
๒.๑ กิจการเสริมสรา้ง 
ช่องทางการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการจัดการข้อร้องเรียน 

เป็นช่องทางในการมีส่วน
ร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมตรวจสอบ 

ผรบ. ๑ กิจกรรม ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วม
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงาน 

๐ √ √ √ √  

รวม ๑๒ กิจกรรม/โครงการ 
 


