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แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

๑. ความหมายของ “ทุจริต” และ “คอร์รัปช่ัน” 
 “ทุจริต” 
 - ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หมายความว่า ความประพฤติชั่ว โกง คดโกง ฉ้อโกง 
 - ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 

 “คอร์รัปช่ัน” หมายถึง “การใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและอํานาจท่ีมีอยู่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน” 
 “ทุจริตคอร์รับชั่น” หมายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมอันมิชอบ โดยใช้อํานาจหรืออาศัยอํานาจ
ตําแหน่งหน้าท่ีของตนเองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ให้กับตน บุคคล พวกพ้อง หรือญาติพ่ีน้อง 
รวมท้ังการใช้ระบบอุปถัมภ์ การรับสินบน ใช้อํานาจอิทธิพลเพ่ือสร้างโอกาสความได้เปรียบให้แก่ฝ่ายของตน 
และใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิ ความเป็นธรรม และความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎระเบียบของสังคม 
 “รูปแบบและพฤติกรรมการคอร์รัปช่ันตามหลักเกณฑ์ความอดทนของชุมชน (Community's 
Tolerance) แบ่งการทุจริตเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 - การทุจริตสีขาว (White Corruption) เป็นการกระทําท่ีไม่เลวร้ายไม่ได้ต้ังใจและไม่ได้คาดคิดว่าจะ
เป็นการคอร์รัปชั่น เช่น การให้สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ กับรปภ. ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการจอดรถ โดยผู้ให้ไม่ได้
มีเจตนาท่ีจะให้เป็นสินบนหรือสินจ้าง แต่บุคคลภายนอกมองว่าเป็นการให้เพ่ือเป็นการติดสินบนกับพนักงาน 
 - การทุจริตสีเทา (Grey Corruption) เป็นการกระทําผิดท่ีคนบางกลุ่มยังมีความเห็นแตกต่างออกไป 
เสียงส่วนใหญ่มีความเห็นคลุมเครือเป็นการกระทําท่ีไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติหรือมีการ
กระทําการใดๆ เพ่ือให้เกิดข้อยกเว้นในการกระทําความผิดน้ัน 
 - การทุจริตสีดํา (Black Corruption) เป็นการกระทําท่ีถูกตําหนิ และเห็นว่าควรจะถูกลงโทษ หรือเป็น
การกระทําท่ีผิดกฎหมายและต้องมีการตัดสินความผิดด้วยกระบวนการยุติธรรม 
 “การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 
 “ทุจริตต่อหน้าท่ี” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ีหรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่ง หรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือ
หน้าท่ีน้ัน หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน รวมถึง กระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ตามกฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืน กฎ 
ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับท่ีทางราชการกําหนด 
 “ทุจริตในภาครัฐ” ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ หมายถึงการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซ่ึงหมายถึงการใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมุ่งหมายในการควบคุม 
กํากับดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 
 การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือ การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กล่าวโดยสรุป คือ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ การใช้อํานาจตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นการกระทําอันเป็นความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ตามกฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ 
ท่ีทางราชการกําหนด ซ่ึงทําให้เสียประโยชน์ทางราชการ และส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เสถียรภาพ
ความม่ันคงแห่งรัฐ ตลอดจน ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตาประชาคมโลก 



๒ 

 

๒. สถานการณ์และแนวโน้มการทุจริตในประเทศไทย 
 ในระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปีท่ีผ่านมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยไม่ได้ดี
ข้ึนมากนัก แม้ในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา ดัชนีวัดความโปร่งใสของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) 
จะดีข้ึนบ้างเล็กน้อยจาก ๓๕ คะแนนในปีท่ีแล้ว มาเป็น ๓๘ คะแนนและขยับอันดับข้ึนมาจากอันดับท่ี ๑๐๒ 
เป็นอันดับท่ี ๘๕ ก็ตาม แต่ถ้าเทียบกับประเทศท่ีมีความโปร่งใสอย่างเช่น ราชอาณาจักรเดนมาร์กซ่ึงอยู่อันดับ 
ท่ี ๑ ได้ ๙๒ คะแนน หรือสิงคโปร์อันดับท่ี ๘ ได้ ๘๔ คะแนน สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 
ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับท่ีมีความรุนแรง 

 
ภาพท่ี ๑ ภาพแสดงดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(ท่ีมาwww.transparency.org) 

 จากผลการสํารวจขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Global Corruption Barometer) ได้สํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคอร์รัปชั่นในประเทศต่างๆ ในปี ๒๕๕๖ มีผลออกมาว่าประเทศไทยมีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๕ ขณะท่ีการสํารวจเรื่องมูลค่าการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงสํารวจโดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย พบว่า มูลค่าการทุจริตในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างน่ากลัว โดยในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าถึง 
๓ แสนล้านบาท แม้อาจไม่มีตัวเลขทางสถิติชัดเจน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของมูลค่าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ท่ีขยายตัวไปทุกระดับ มูลค่ามากข้ึน ความเสียหายมากข้ึน โดยคนไทยกว่า ๑ ใน ๖ คน ยอมรับว่าเคยรับสินบน
และเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้ประกอบการบางรายยอมรับว่าต้องยอมจ่ายค่าสินบน “Kickback 
Fee” ท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือให้ได้ดําเนินการโครงการของภาครัฐ ใครเสนอ Kickback Fee ให้มากกว่าก็จะมี
โอกาสได้รับงานมากกว่า เม่ือมาดูรายละเอียดถึงกลุ่มอาชีพหรือองค์กรท่ีมีความเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นสูงสุด ๔ อันดับแรก ได้แก่ พรรคการเมือง ตํารวจข้าราชการพลเรือน และรัฐสภา จะเห็นว่าการ
คอร์รัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบการเมือง มาในรูปของการเรียกหรือรับสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบอุปถัมภ์เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชั่นกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะเห็น
ว่าประเทศไทยมีอัตราการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีสูงท่ีสุดในพรรคการเมืองและในกลุ่มสื่อย่ิงทําให้เป็นท่ีกังวล 
ถึงความโปร่งใสในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ ในการปราบปรามคอร์รัปชั่น 



๓ 

 

 
ภาพท่ี ๒ กลุ่มอาชีพหรือองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชั่น  

 นอกจากน้ีเม่ือศึกษาจากการจัดลําดับ “ความไว้วางใจในนักการเมืองของประชาชน (Public Trust in 
Politicians)” จาก The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 
รั้งท้ายท่ีสุดในอาเซียนเท่ากับประเทศกัมพูชา ต่างชาติเมินการลงทุนในประเทศไทย เพราะปัญหาคอร์รัปชั่น
จากผลการประเมิน The Global Competitiveness Report 2013-2014 คอร์รัปชั่นของไทยมีการกินวงกว้าง
และยังไม่มีมาตรการท่ีชัดเจนเป็นอุปสรรคอันดับ ๑ ในสายตานักลงทุนต่างชาติท่ีจะตัดสินใจลงทุนและดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยและเป็นปัญหาสําคัญท่ีสุดต่อประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับปัจจัยการตัดสินใจการลงทุน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ส่งผลให้ความเชื่อม่ันในการลงทุนลดลงและทําให้ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ
สูงข้ึนบ่ันทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาอย่างใหญ่หลวง ในขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติมองว่าปัญหาด้านปัจจัยการทําธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถจัดการ
แก้ไขได้เองในระดับองค์กรเช่น ทักษะแรงงาน การเพ่ิมผลิตภาพ และการใช้เทคโนโลยีแต่ปัญหาคอร์รัปชั่นคือ
ปัญหาท่ีฝังรากลึกในวงกว้างของสังคมไทยและต้องแก้ไขโดยคนไทยเท่าน้ัน 

 
ภาพท่ี ๓ ภาพแสดงการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุน 



๔ 

 

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปช่ันในประเทศไทย (Corruption Situation Index : CSI) 

 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายรวม ๓๕ องค์กร
จัดต้ัง “ศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.)” ข้ึน ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทําดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption 
Situation Index : CSI) ทุก ๖ เดือน โดยทําการสํารวจและประมวลผลทางสถิติเก่ียวกับระดับความรุนแรงของ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคมประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
พบว่า ค่านิยมท่ีเป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของชาติ คือ ประชาชนคนไทยมีแนวโน้มยอมรับได้ถ้าการทุจริต
คอรัปชั่นน้ันตนเองได้ประโยชน์ด้วย ร้อยละ ๖๕.๘ ในขณะท่ีเพียงร้อยละ ๓๔.๒ ไม่ยอมรับ และเม่ือจําแนก
ออกตามเพศ พบว่าผู้ชายร้อยละ ๖๘.๙ และผู้หญิงร้อยละ ๖๒.๓ ท่ียอมรับการทุจริตคอรัปชั่นแต่ขอให้ตนเอง
ได้ประโยชน์ด้วยและกลุ่มท่ียอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยท่ีตนเองได้รับประโยชน์ด้วยมากท่ีสุด มักจะ
เป็นกลุ่มเยาวชนและเด็กอายุตํ่ากว่า ๒ ปีและหากแบ่งตามกลุ่มอาชีพผลการสํารวจก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซ่ึงจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่ออนาคตของประเทศชาติ 

 
ภาพท่ี ๔ ภาพดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (ท่ีมา www.utcc.ac.th/cebf) 



๕ 

 

 
ภาพท่ี ๕ ภาพดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (ท่ีมา www.utcc.ac.th/cebf) 

 

ภาพท่ี ๖ ภาพแสดงสาเหตุสําคัญของการทุจริตในประเทศไทย (ท่ีมา www.utcc.ac.th/cebf) 



๖ 

 

 
ภาพท่ี ๗ ภาพแสดงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย(ท่ีมา www.utcc.ac.th/cebf) 

 คอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับกัดกร่อนทุกระบบ ส่งผลให้ประเทศพัฒนา
ได้ช้าลงอย่างท่ีไม่อาจยอมรับได้การทุจริตคอร์รัปชั่นเพียงน้อยนิด ก็อาจเปรียบได้กับเชื้อท่ีเพียงแต่จะรอวันโตข้ึน 
และเม่ือเชื้อน้ีระบาดไปท่ัวทุกหัวระแหงและในทุกระดับของสังคม ก็ยากท่ีจะใช้ยาใด ๆ มาเยียวยารักษาได้
เน่ืองจากสังคมไทยเป็น “สังคมอุปถัมภ์” ท่ีอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนกับนักการเมือง หรือระหว่าง 
นักธุรกิจกับนักการเมืองหรือแม้แต่ระหว่างประชาชนกับประชาชน และด้วยสังคมแบบน้ีจึงทําให้เราอยู่ใกล้ชิด
กับการทุจริตมากข้ึนตามกาลเวลาท่ีผ่านไป 

๓. ความเป็นมาและเหตุผลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ 
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๐ ส.ค.๔๕ เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ซ่ึงสรุปได้ว่า ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในหน่วยงานราชการ ให้สามารถลดการทุจริตได้ภายในระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดให้มี
หน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และจัดให้มีการประเมินผล
การดําเนินการด้วย ซ่ึงใน ๑ เม.ย.๔๖ ทร.ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี ๑/๒๕๔๖ 
และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. 
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๖ พ.ค.๕๑ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการบริหาร
จัดการท่ีดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงทุกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับ ดูแลให้
องค์กรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อํานวยการและการประสาน
การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 



๗ 

 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมายรวมท้ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ เม่ือ ๒๗ พ.ย.๕๑กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือดําเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
 ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และสํานักงาน ป.ป.ท. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) เพ่ือเป็นกรอบชี้นําในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศให้แก่
ส่วนราชการต่าง ๆ และได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒  
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) โดยได้แก้ไขปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๑ เพ่ือให้สามารถ
นําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเม่ือ ๑๖ ก.ค.๕๗ ท่ีผ่านมา สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น จํานวน ๓๕ หน่วยงาน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๔ ก.ค.๕๕ เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดกรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการจัดทําแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ัง นโยบายรัฐบาล 
ท่ีเก่ียวข้อง ในการน้ีกระทรางกลาโหมได้จัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงกลาโหม 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ซ่ึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยมีกลยุทธ์สําคัญท่ีจะบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมและวางกลไก 
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ตัวชี้วัดท่ี ๗ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ัง นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ฉบับน้ีข้ึน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
 การบูรณาการในทุก ๆ ด้าน คือ การระดมสติปัญญา สรรพกําลัง ของทุกฝ่ายเข้าร่วมขบวนการต่อต้าน 
การทุจริต และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายพันธมิตร โดยมี ศสส.ทร. เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายใน ทร. และภายนอก ทร. ท้ังองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการป้องกัน
ปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 
 การสร้างจิตสํานึก ความตระหนักรู้ในหลักคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม
ท่ีดีให้แก่กําลังพลของกองทัพเรือ ท่ีเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ท่ีทุกคนจะต้อง
ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการทุจริต ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ ตลอดจน
การนําเอาหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตของข้าราชการ 



๘ 

 

๔. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชัน และการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือการทุจริตในภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา คุณภาพมาตรฐานระบบการบริการสาธารณะ การสวัสดิการสังคม ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา 
การเอารัดเอาเปรียบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในการบริหาร
กิจการภาครัฐ ระบบงานราชการ นโยบายของฝ่ายบริหาร หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ รวมถึง ภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงได้กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ซ่ึงต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยยึดหลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศโดยรวม เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมการยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ ถูกต้อง ชอบธรรม รวมท้ัง การให้ความสําคัญ
และการดําเนินการขององค์กร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 
 กองทัพเรือ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีท้ังกําลังพล อาวุธและยุทโธปกรณ์ และเป็นหน่วยงานหลักด้านความม่ันคง 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ กําหนดให้ กระทรวงกลาโหม
มีอํานาจหน้าท่ีโดยสรุปในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
มาตรา ๒๐ กําหนดให้ กองทัพเรือมีหน้าท่ีเตรียมกําลังกองทัพเรือ การป้องกันราชอาณาจักร และการดําเนินการ
เก่ียวกับการใช้กําลังกองทัพเรือตามอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ 
“เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ซ่ึงในประเด็น
การเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีเป้าหมายสําคัญคือ การเป็นหน่วยงานท่ีมีระบบ 
การกํากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักของกฎหมาย ประกอบกับ 
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ มีหน้าท่ีในการจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กองทัพเรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง จึงได้จัดทําแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ 
 วิสัยทัศน์ 
   “กองทัพเรือ เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการด้วยความโปรง่ใสยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
 พันธกิจ 
  ๑. ปลุกจิตสํานึก และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่กําลังพล ทร.  
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี รวมถึงปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิดในการปฏิบัติงานเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประสานความร่วมมือและบูรณาการทํางานกับเครือข่าย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายใน ทร. และภายนอก ทร. 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารงานและเครื่องมือในการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. 
ให้ครอบคลุมและทันสมัยเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับทุกภาคส่วนของ ทร. 
  ๔. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่กําลังพล ทร. เพ่ือให้รู้เท่าทัน
และร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. 



๙ 

 

 วัตถุประสงค์หลัก 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมกําลังพลของ ทร. ให้มีจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีในเรื่องของความซ่ือสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน และร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ ทร. 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือของหน่วยงานและเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการต่อต้าน ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ของหน่วยงานและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง  

 ๓. เพ่ือเสริมสร้างกลไกระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุล มาตรการ และมาตรฐานในการต่อต้าน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชน มีความเชื่อม่ันและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 

 ๔. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่กําลังพล ทร. ในการ
รู้เท่าทันการทุจริตอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เป้าหมาย 
  ๑. กําลังพลของ ทร. มีคุณธรรม และจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี รวมท้ัง  
มีพฤติกรรมการทุจริตลดลง และมีจิตสํานึกในการร่วมป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
และรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
  ๒. เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. มีการบริหารจัดการตามนโยบาย
และภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓. การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรับ และเป็นมาตรฐานสากล 
  ๔. กําลังพล ทร. มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตท่ีมีต่อสังคม กองทัพเรือ 
และประเทศชาติ รวมท้ังมีความรู้และร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๖. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างค่านิยมทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติ 
  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมทัศนคติท่ีดีในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับจิตสํานึกกําลังพล ทร. ให้เกิดความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
การปฏิบัติงานท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
    ๒. เพ่ือปลุกจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีให้แก่กําลังพล ทร. ในการป้องกัน ปราบปรามและต่อต้าน
การทุจริต 
  เป้าหมาย 

  ๑. กําลังพล ทร. ประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 

  ๒. กําลังพล ทร. มีความตระหนักรู้ถึงภัยของการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม กองทัพเรือ 
และประเทศชาติ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการร่วมป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริต 

  ๓. กําลังพล ทร. ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระทําทุจริต 
  
  
 



๑๐ 

 

  มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
   ๑. ส่งเสริมกําลังพล ทร. ให้ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักประมวลจริยธรรม  
   ๒. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
ทัศนคติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต  
  ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายใน
กองทัพเรือและภายนอกกองทัพเรือ 
  วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.  
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

  ๒. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ให้มีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

  ๓. เพ่ือรวบรวม จัดทํา และพัฒนาฐานข้อมูลกลางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เป้าหมาย 

 ๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. 
 ๒. สร้างความเชื่อม่ันให้กับเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ ทร. ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตท้ังภายใน ทร. และภายนอก ทร. ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
 ๓. มีการบูรณาการฐานข้อมูลการทุจริตของ ทร. กับหน่วยงานภายใน ทร. และภายนอก ทร. 

 มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
   ๑. ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. กับหน่วยงานภายใน ทร. 
และภายนอก ทร. 
   ๒. ยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. ให้เป็นมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
   ๓. พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทร.  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. 
ให้เข้มแข็ง 
    ๒. เพ่ือสร้างกลไกการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
    ๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
  เป้าหมาย 
   ๑. ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ทร. มีความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส เป็นธรรมในระบบการบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. 

  ๒. ทร. มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีใช้งานง่าย  
  ๓. ทร. มีเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 



๑๑ 

 

  มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
   ๑. พัฒนาระบบ กลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
   ๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ทร. ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่กําลังพล
กองทัพเรือทุกระดับชั้น 
  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือสร้างเสริมการจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับกําลังพล ทร. 
   ๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถกําลังพล ทร. ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  เป้าหมาย 
   ๑. ทร. มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๒. กําลังพล ทร. และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจ
ในองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามตําแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และสามารถนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
   ๑. ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 
   ๒. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 

๗. กลไกขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.) มีหน้าท่ีกํากับดูแลองค์กรท่ีดี การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ ทร. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นโยบาย มาตรการ คําสั่งของรัฐบาล
และกระทรวงกลาโหมโดยมี ผบ.ทร. เป็น ผอ.ศสส.ทร. ผช.ผบ.ทร. เป็น รอง ผอ.ศสส.ทร. และ รอง เสธ.ทร.(๑) 
เป็น ผู้จัดการ ศสส.ทร. 
 ๗.๑.๑ ฝ่ายเลขานุการมีหน้าท่ีอํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนินงานภายใน ศสส.ทร.
ดําเนินการเก่ียวกับการกําลังพล การธุรการ การสารบรรณ และการประชาสัมพันธ์ของ ศสส.ทร. ติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภายใน ทร. ส่วนราชการภายนอก ทร. หรือองค์กรท่ีกฎหมายกําหนดให้มีหน้าท่ีตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐ และองค์กรเอกชน ในเรื่องเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชาของ ศสส.ทร.มอบหมาย โดยมี รอง ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นเลขานุการ 

 ๗.๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าท่ีจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนงานการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
รวมท้ังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทร.กํากับดูแล ควบคุม ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย 
มาตรการ และแผนงาน การกํากับดูแลองค์กรท่ีดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ของ นขต.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย มาตรการ 
และแผนงานการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ของ นขต.ทร. เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาของนโยบาย มาตรการ แผนงาน และเม่ือสิ้นปีงบประมาณโดยมี ผอ.กพก.ศสท.สปช.ทร.เป็นหัวหน้าฝ่าย 
 ๗.๑.๓ ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านกําลังพลมีหน้าท่ีจัดทําแนวทาง มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติ 
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกําลังพลของ ทร.หรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับสายงานกําลังพล กํากับดูแล 



๑๒ 

 

เร่งรัด และติดตามการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ให้เป็นไปตามกําหนด 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทําข้อพิจารณาประกอบการเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกําลังพล
ของ ทร.หรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับสายงานกําลังพล ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชาของ ศสส.ทร.
มอบหมายโดยมี ผอ.กปค.สบพ.กพ.ทร. เป็นหัวหน้าฝ่าย 

 ๗.๑.๔ ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านการจัดหามีหน้าท่ี จัดทําแนวทาง มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติ
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ กํากับดูแล เร่งรัด และติดตามการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ให้เป็นไปตามกําหนด ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํา
ข้อพิจารณาประกอบการเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีผู้บังคับบัญชาของศสส.ทร.มอบหมายโดยมี ผอ.กนบ.สนผ.กบ.ทร. เป็นหัวหน้าฝ่าย 

 ๗.๑.๕ ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านการเงินมีหน้าท่ีจัดทําแนวทาง มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติใน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงิน กํากับดูแล เร่งรัด และติดตามการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนของนขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจทร.ให้เป็นไปตามกําหนดตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํา
ข้อพิจารณาประกอบการเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงิน
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชาของ ศสส.ทร.มอบหมาย โดยมี ผอ.กวก.กง.ทร.เป็นหัวหน้าฝ่าย 

 ๗.๑.๖ ฝ่ายสนับสนุนมีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด ศสส.ทร. เก่ียวกับการ 
ให้ข้อคิดเห็นทางด้านกฎหมาย การตรวจสอบภายใน และการบัญชีรวบรวมสถิติ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีหน่วย 
ในสังกัด ศสส.ทร. ร้องขอปรับปรุง พัฒนา และซ่อมบํารุงระบบสื่อสารและสารสนเทศของ ศสส.ทร.ให้สามารถ
รองรับกระบวนงานท่ี ศสส.ทร.กําหนด ปฏิบั ติงานอ่ืนตามท่ีผู้ บังคับบัญชาของ ศสส.ทร.มอบหมาย 
โดยมี ผอ.กนธ.สธน.ทร. เป็นหัวหน้าฝ่าย 
 ๗.๒ บูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.กห.) องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ภาคีเครือข่าย และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

๘. งบประมาณ 
    งบประมาณในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณในการดําเนินการ ๒ ส่วน คือ 
  ๘.๑ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  ๘.๒ งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐจาก สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ป.ป.ท. และกระทรวงกลาโหม 

๙. การประเมินผลและการรายงาน 
  ๙.๑ ตัวช้ีวัดประกอบการประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างค่านิยมทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและ
ประเทศชาติ 
   วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมทัศนคติท่ีดีในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับจิตสํานึกกําลังพล ทร. ให้เกิดความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงาน
ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     ๒. เพ่ือปลุกจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีให้แก่กําลังพล ทร. ในการป้องกันปราบปรามและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 



๑๓ 

 

   ตัวช้ีวัด  
   ๑. จํานวนชั่วโมงท่ีจัดอบรมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม การดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรต่าง ๆ 
   ๒. ร้อยละเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับกําลังพล ทร. กระทําความผิดอันเกิดจากการขาด

คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส มีจํานวนลดลงต่อจํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับข้าราชการกระทํา
ความผิดท้ังหมด 
  ๓. จํานวนชั่วโมงท่ีจัดบรรยายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรต่าง ๆ 
   ๔. ร้อยละของกําลังพลท่ีมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. 
  ๕. ร้อยละความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖. จํานวนการออกประกาศยกย่องชมเชยและเชิดชูข้าราชการด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายใน 
ทร.และภายนอก ทร. 
   วัตถุประสงค์ 

   ๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.  
กับ นขต.ทร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

   ๒. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ให้มีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

   ๓. เพ่ือรวบรวม จัดทํา และพัฒนาฐานข้อมูลกลางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายใน 
ทร.และภายนอก ทร. 
    ๒. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
    ๓. จํานวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพิจารณาปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทร.ให้เข้มแข็ง 
    ๒. เพ่ือสร้างกลไกการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
    ๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตท่ีได้รับการตรวจสอบ 
    ๒. จํานวนครั้งของการตรวจสอบประวัติ/พฤติการณ์ด้านการเงินของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ในแต่ละปี 
    ๓. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบข้ันตอนในการรับสมัครสอบและ
สอบคัดเลือก 
    ๔. ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สตน.ทร. 
    ๕. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทางข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    ๖. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนประวัติรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้าง 



๑๔ 

 

 ๗. ร้อยละของการตรวจรับพัสดุมนแต่ละครั้งท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมาจากผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้พัสดุอย่างน้อย ๑ นาย 
    ๘. ร้อยละของการตรวจรับพัสดุท่ีได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการตรวจรับพัสดุของหน่วย 
    ๙. จํานวนครั้งของการทบทวนช่องทางการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้บริการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ทร. 
    ๑๐. จํานวนครั้งของการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือระบุหาโอกาสของความเสี่ยง 
ในการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือและ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับชั้น 
   วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    ๒. เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะกําลังพล ทร. ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการต่อต้านการทุจริต 
    ตัวช้ีวัด 
    ๑. จํานวนองค์ความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 

   ๒. จํานวน นขต.ทร.ท่ีมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในด้านการป้องกันปราบปรามและต่อต้าน
การทุจริต 

   ๓. จํานวนครั้งของการจัดการบรรยาย/จัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

   ๔. จํานวนครั้งของการอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในแต่ละสาขา 
 ๙.๒ การควบคุมและรายงาน 
  ๙.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติ ดําเนินการตามสายงานปกติ ดังนี้ 
  ๙.๒.๑.๑ ให้ ศสส.ทร. เป็นหน่วยอํานวยการและควบคุม มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนด
รายละเอียดการปฏิบัติ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประจําปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
   ๙.๒.๑.๒ ให้ หน.นขต.ทร. และ หน.หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ระดับกรม ควบคุมกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประจําปี 
  ๙.๒.๒ การรายงาน 
  ๙.๒.๒.๑ ให้ นขต.ทร. และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานในการตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ ศสส.ทร. ทราบภายใน ๒๕ ก.ย. ของทุกปี 
   ๙.๒.๒.๒ ศสส.ทร. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีนําเรียน ผอ.ศสส.ทร. และ 
ผบ.ทร. ทราบ ภายใน ๓๑ ต.ค. ของทุกปี 

                                            พล.ร.อ.     
         ( ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ) 
                                                                       ผอ.ศสส.ทร. และ ผบ.ทร. 
                                                                            พ.ค.๕๘ 

--------------------------------------- 
 



๑๕ 

 

๑๐. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือ
และประเทศชาติ 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๑ ส่งเสริมกําลังพล ทร. ให้ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักประมวลจริยธรรม 
๑.๑ .๑ ใ ห้ความรู้ และ กํา กับดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ ทร.ตามหลัก
ประมวลจริยธรรมและการดําเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนชั่วโมงที่จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม 
คุณธรรมและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในหลักสูตรต่าง ๆ 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

กพ.ทร. และ
หน่วยที่มี

สถานศึกษา  
- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกําลังพล ทร. กระทําความผิดอันเกิด
จากการขาดคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส มีจํานวนลดลงต่อ
จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้าราชการกระทําความผิดทั้งหมด 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ศสส.ทร. 

๑.๒ ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสํานึกและปรับเปลีย่นฐานความคิด ทัศนคตใินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๒.๑ การบรรยายเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการปลุกจิตสํานึก
ในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรตามแนวทางการรับ
ราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ของ ทร. 

- จํานวนชั่วโมงที่จัดบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหลักสูตรต่าง ๆ 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

อย่างน้อย 
๑ ชม. 

กพ.ทร. และ
หน่วยที่มี

สถานศึกษา 
- ร้อยละของกําลังพลที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ ทร. 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ กพ.ทร. และ
หน่วยที่มี

สถานศึกษา 
๑.๒.๒ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของ ทร.ทางสื่อต่างๆ 
- ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
- ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 
 วารสารต่างๆ ของ ทร.  
    โปสเตอร/์ แผ่นพับ 
- ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของ ทร.  
-. ผ่านตามเสียงตามสายของหน่วยต่างๆ  

- ร้อยละความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ สลก.ทร. 



๑๖ 

 

๑.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสตัย์สจุริต และต่อต้านการทุจรติ 
๑.๓.๑ การให้รางวัลแก่ข้าราชการหรือ
หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมี คุณธรรม หรือการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- จํานวนการออกประกาศยกย่องชมเชยและเชิดชูข้าราชการ 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

กพ.ทร./นขต.ทร. 
และหน่วยเฉพาะ

กิจ ทร.   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายใน ทร.และภายนอก ทร. 
 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒.๑ ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. กับหน่วยงานภายใน ทร.และภายนอก ทร. 
๒.๑.๑ บูรณาการความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. กับ
นขต.ทร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

- ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับหน่วยงานภายใน ทร.และภายนอก ทร. (นับจํานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่อจํานวนกิจกรรมทั้งหมด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ 

ทร. 

๒.๑.๒ การจัดประชุม และสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยต่างๆ ใน ทร. เพื่อ
บูรณาการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

- ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ศสส.ทร. 
 

๒.๒ ยกระดบัมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ทร. ให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
๒.๒.๑ การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- จํานวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพิจารณาปรับปรุง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

ศสส.ทร. 

๒.๓ พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. 
๒.๓.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผล
และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ ทร. 

- ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ศสส.ทร. 

 

 



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓.๑ พัฒนาระบบ กลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดลุการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
๓.๑.๑ การตรวจสอบ และจัดการกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ศสส.ทร. 

๓.๑.๒ ตรวจสอบประวัต/ิพฤติการณ์ทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินไว้ในหลกัเกณฑ์
ของการพิจารณาย้ายบรรจุ 

- จํานวนครั้งของการตรวจสอบประวัติ/พฤติการณ์ด้านการเงินของ
เจ้าหน้าที่การเงินในแต่ละปี 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

๓.๑.๓ กําหนดระเบียบขั้นตอนในการสมัคร
สอบและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของ ทร. 
- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
เปิดรับสมัครสอบอย่างทั่วถึง 
- ใ ห้ มี ก า ร ต ร วจส อบพฤติ ก ร รมขอ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคําสั่งให้ทันสมัยอยู่
เสมอรวมทั้งกําหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การป้องกันข้อสอบคัดเลือกรั่วไหลก่อนการ
สอบคัดเลือก 
- จัดชุดแนะแนวการศึกษาไปให้คําแนะนํา
ยังสถานศึกษาในพื้น ที่ต่าง  ๆ ตามขีด
ความสามารถ 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนในการ
รับสมัครสอบและสอบคัดเลือก 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กพ.ทร. และ
หน่วยที่มีการเปิด

สอบ 

๓.๑.๔ สอบทานการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินผลการปฏบิัติและประสิทธิภาพจาก
กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยต่างๆ
รวมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของ สตน.ทร. 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สตน.ทร. 



๑๘ 

 

๓.๑.๕ กําหนดแนวทาง / ขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุม 
- ให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทั้งจัดให้มีการอบรมผู้ที่ทําหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง และข้าราชการที่หน่วยจะ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่าง ๆ  
- กวด ขันและเคร่ งครั ด ใ ห้ปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง 
- กําหนดให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างที่รับผิดชอบ
พัสดุในแต่ละประเภทที่ไม่ได้ จัดซื้อเป็น
ประจําให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เปิด
กว้างโดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็น
ต่อการใช้งานทุกครั้ง 
-กําหนดให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างที่รับผิดชอบ
พัสดุในแต่ละประเภทที่มีการจัดซื้อเป็น
ประจํากําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือ
มาตรฐานแล้วประกาศให้ผู้ขายทราบ 
- ให้หัวหน้าหน่วยจัดซื้อจัดจ้างเข้มงวด
กวดขันการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
และเมื่อผ่านการตรวจรับแล้วให้ขึ้นบัญชี
พัสดุก่อนที่จะเบิกพัสดุนั้นไปใช้งานทุกครั้ง 
- ให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จ้างของหน่วย
ในขั้นตอนการกําหนดความต้องการพัสดุ
ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยว่ามีรายละเอียดครบถ้วนและ
เป็นไปตามความจําเป็นหรือไม่ 

- ร้อยละของดําเนินการตามแนวทางขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ที่เกี่ยวข้อง 



๑๙ 

 

๓.๑.๖ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วย จัดทํา
ทะเบียนประวัติรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้างเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้ 

- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนประวัติรายชื่อผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ/ตรวจการจ้างมาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้พัสดุนั้นๆ โดยตรง 

- ร้อยละของการตรวจรับพัสดุในแต่ละครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรับพัสดุที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุอย่างน้อย ๑ นาย 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๘ จัดทําขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุ
แต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ
ของหน่วยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของการตรวจรับพัสดุที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจรับ
พัสดุของหน่วย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒ พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ ประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ ทร.ให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๑ เ พิ่มประสิทธิภาพช่องทางการ
สื่อสารกับประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้
บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ทร. 

- จํานวนครั้งของการทบทวนช่องทางการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูล
หรือการใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ทร. 
 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

สลก.ทร. 

๓.๓ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
๓.๓.๑ ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อ
ระบุหาโอกาสของความเสี่ยงในการทุจริต 

จํานวนครั้งของการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อระบุหาโอกาส
ของความเสี่ยงในการทุจริต 
 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

ศสส.ทร. 
นขต.ทร. และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันปราบปรามและตอ่ต้านการทุจรติ 
๔.๑.๑ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

- จํานวนองค์ความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการ
ทุจริต 

อย่างน้อย  
๒ องค์
ความรู ้

อย่างน้อย 
๒ องค์
ความรู ้

อย่างน้อย 
๒ องค์
ความรู ้

อย่างน้อย 
๒ องค์
ความรู ้

อย่างน้อย 
๒ องค์
ความรู ้

นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

๔.๑ .๒ จัดตั้ ง ศูนย์การเรียนรู้ด้ านการ 
ป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 

- จํานวน นขต.ทร.ที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในด้านการป้องกัน
ปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 

- ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๓๙ ศสส.ทร. 
นขต.ทร. และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 



๒๐ 

 

๔.๒ พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต 
๔.๒.๑ จัดบรรยาย/จัดส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรมด้านการป้องกันปราบปรามและ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล ทร. 

- จํานวนครั้งของการจัดการบรรยาย/จัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
อบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

ศสส.ทร. 
นขต.ทร. และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

๔.๒.๒ จัดอบรมเจ้าหน้า ที่ในด้านการ
ป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตใน
แต่ละสาขา 

- จํานวนครั้งของการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในแต่ละสาขา 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี 

ศสส.ทร. 
นขต.ทร. และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 
 

               พล.ร.อ     
                ( ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ) 
                                                                                        ผอ.ศสส.ทร. และ ผบ.ทร. 
                       พ.ค.๕๘ 

   



๒๑ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- สรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
- สรุปแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงกลาโหม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
- สรุปแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ 
- แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กองทัพเรือ 
- คําสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๕๖/๒๕๕๗ ลง ๔ พ.ย.๕๗  
 



๒๒ 

 

  
สรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

วิสัยทัศน ์
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เข้าร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจที่ ๑ 
     สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น
การปรับเปลี่ยนฐานความคิดเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
 

พันธกิจที่ ๒ 
     พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน 
และบูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ทุกภาคส่วนและปรับปรุงกฏหมายเพื่อ
ลดอุปสรรคในการบูรณาการและการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งภายใสและระหว่างประเทศ 

 

พันธกิจที่ ๓ 
     พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 
โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

พันธกิจที่ ๔ 
     สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน
สร้างองค์ความรู้ (KnowladgeBody) 
เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๑ 
    เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบใน
ประโยชน์ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรใน
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๒ 
   เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้าน
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งแนวทางการ
ขับเคลื่อนและทิศทางประเมินที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ 
   เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่
สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาน
เข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  เกิด
ความไว้ วางใจและเชื่ อมั่นในความ
ปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ 
    เ พื่ อ ยก ร ะ ดั บสมร รถนะกา ร
ดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตในด้านการต่อต้านให้เท่าทัน
สถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

      



๒๓ 

 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
     ปลุกและปลูกจิตสํานึกการ
ต่อต้ านการทุจริ ตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
     บูรณาการการทํางานของ
หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
     พัฒนาความร่วมมือกับ
องค์การต่อต้านการต่อต้านการ
ทุจริตและเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
     พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการใช้และกําหนด
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 
๓. การให้การศึกษาและศาสนา 
เป็นเครื่องมือการปลุก  ปลูก   
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจ้า
ราชการ 
      

 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. ประสานการทํางานและการ
บริหารระหว่ างองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 
๒. สร้างความเข้มแข็งการบูร
ณาการบูรณาการระหว่างภาคี
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาตประชาสังคม
และประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
๔. ปรับปรุงกฎหมายและการ
บังคับใช้กฏหมาย รวมถึงการ
พัฒนาระเบียบ  หลักเกณฑ์  
ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงาน
หลัก ในการต่อต้านการทุจริต
ให้สอดคล้องกัน 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. ประสานความร่วมมือกับ
องค์การต่อต้านการต่อต้านการ
ทุจริต และองค์กรเอกชนใน
ระดับนานาชาติ 
๒. ปรับปรุงละพัฒนากฏหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
๓. สร้างความร่วมมือโดยหาร
เข้าร่วมปฎิญาณ และการทํา
บันทึกความเข้าใจระหว่ าง
ประเทศ 
 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
การศึกษา / วิจัย เพื่อพัฒนา
มาตรการและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
๒. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแส
การคุ้มครองพยานการส่งเสริม
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมใน
การแก้ ไขปัญหาการทุจริ ต
ให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมและประชาชนเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น 
๓. สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนให้ กับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่ต่อต้านด้านการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
   เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน
การต่อต้านการทุจริตให้ กับ
บุคคลากรทุกภาคส่วน 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. สร้ างองค์ความรู้ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยการศึกษา วิจัย และ
พัฒนา 
๒. พัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้ 
๓. สร้างบุคคลกรเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบ
และปราบปรามการทุจริตราย
สาขา 
 

 
 



๒๔ 

 

  สรุปแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

วิสัยทัศน ์
“กระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรชั้นนําในการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม “บ้านเมืองที่ดี” 

 

พันธกิจที่ ๑ 
     ส่ ง เสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ให้ กับ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ า ที่  
ส ร้ า ง ค่ านิ ย ม  อุ ดมกา ร ณ์  แล ะ 
จ ร รณ ยาบ ร รณ  ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก 
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  
 

พันธกิจที่ ๒ 
     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและ
หน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาสังคมและประชาชน  
 

พันธกิจที่ ๓ 
     พัฒนาระบบงาน และเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ครอบคลุม  

 
 

พันธกิจที่ ๔ 
     เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้าน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่  

 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๑ 
    เ พื่ อยกระ ดับจิ ตสํ านึ ก ให้ กั บ
ข้าราชการและเจ้ าหน้ า ที่ ในการ
รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ใน
การต่อต้านการทุจริต  

 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๒ 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้าน
การทุจริตของกระทรวงกลาโหม  
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ 
   เ พื่ อ พัฒนาระบบ กล ไก  และ
มาตรการ สร้างมาตรฐานการต่อต้าน
การทุจริตให้ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ 
    เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหนาที่มี
ความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
      



๒๕ 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
     สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ปลุก
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
ในการรักษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
     พัฒนาระบบงานการต่อต้านการ
ทุจริตในเชิ ง บูรณาการ ระหว่ าง
หน่วยงานภายใน กห. และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
     พัฒนาเครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
     ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

 

 

มาตรการ/แนวทาง 
 ๑.๑ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสิมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
๑ .๒  กํ า กับ ดูแล ข้าราชการและ
เจ้าหน้า ที่ให้ประพฤติปฏิ บั ติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 
๑.๓ นําการศึกษาและศาสนาในการ
ปลุกจิตสํานึก และสร้างค่านิยม 
๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการ
ทุจริต 
 
      

มาตรการ/แนวทาง 
๒.๑ ประสานความร่วมมือในการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบและขั้นตอน
การดําเนินงานเชิงบูรณาการ รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตในกระทรวงกลาโหม  
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของระบบงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๓ สร้างระบบการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลกลาง 
๑.๔ สร้างระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาเครือ ข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกลาโหม 

มาตรการ/แนวทาง 
๓.๑ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างเครื่องมือและพัฒนามาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
๓.๒ พัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของภาคประชาสังคมและ
ประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างระบบ
การคุ้มครองพยาน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน 
๓ .๓  พัฒนาระบบกล ไก ในกา ร
ตรวจสอบควบคุม และถ่วงการใช้
อํานาจให้ เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทาง 
๔.๑ ศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
๔.๒ สร้างระบบการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๔.๓ พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้ มีความรู้  และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา เพื่อดําเนินการป้องกัน
และตรวจสอบการทุจริต 
๔.๔ จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
   
 



๒๖ 

 

 
 

สรุปแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน ์
“กองทัพเรือ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปรง่ใสยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

 

พันธกิจที่ ๑ 
     ปลุกจิตสํานึก และสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่กําลังพล ทร. ให้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้ า ที่ 
รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการ
ปฏิ บั ติ งานเ พื่อเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

พันธกิจที่ ๒ 
     ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ประสานความร่วมมือและบูรณาการ
ทํางานกับเครือข่าย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ทั้ งภายใน
กองทัพเรือ และภายนอกกองทัพเรือ 

 

พันธกิจที่ ๓ 
     พัฒนาระบบบริหารงานและ
เครื่องมือในการต่อต้าน ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือให้
ครอบคลุมและทันสมัยเ พื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับ
ทุกภาคส่วนของกองทัพเรือ 

 

พันธกิจที่ ๔ 
     สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตให้ แ ก่ 
กําลังพลกองทัพเรือ เพื่อให้รู้เท่าทัน
และร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ 

 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๑ 
    เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม กํ า ลั ง พ ล ข อ ง
กองทัพเรือให้มีจิตสํานึกและทัศนคติ
ที่ ดี ใน เรื่ อ งความ ซื่อสัตย์สุ จริ ต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและ
ปฏิบั ติงานและร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตของกองทัพเรือ 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๒ 
    เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือ
ของหน่วยงานและเครือข่ายระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการ
ต่อต้าน ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของ
หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๓ 
    เพื่อเสริมสร้างกลไกระบบการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล มาตรการ และ
มาตรฐานในการต่อต้าน ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมและประชาชน มี
ความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์หลักที่ ๔ 
    เ พื่ อส ร้ า งอ ง ค์คว ามรู้ ใ นกา ร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กําลังพลกองทัพเรือในการรู้ 
เ ท่าทันการทุจริตอันจะก่อให้ เ กิด
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
      



๒๗ 

 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
     สร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและปลุกจิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ใน
การรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือ
และประเทศชาติ 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
     บูรณาการความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานภายในกองทัพเรือและ
ภายนอกกองทัพเรือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
     พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
     สร้างเสริมองค์ความรู้ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กําลังพลกองทัพเรือทุกระดับชั้น 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
     ๑ .ส่ ง เสริ ม กําลั งพล ทร .  ให้
ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักประมวล
จริยธรรม  
     ๒. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็น
เครื่องมือในการปลุกจิตสํานึกและ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด ทัศนคติใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
และต่อต้านการทุจริต  
    ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

มาตรการ/แนวทาง 
     ๑. ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทร. กับหน่วยงานภายใน ทร. และ
ภายนอก ทร. 
     ๒.  ยกระดับมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทร. ให้ เ ป็นมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
     ๓. พัฒนาแนวทางการติดตาม
และประเมินผลให้เป็นไปตามแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทร. 

 

มาตรการ/แนวทาง 
     ๑. พัฒนาระบบ กลไกในการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อํานาจ
ให้เหมาะสมชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
     ๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ ทร.ให้มีประสิทธิภาพ 
     ๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างเครื่องมือและมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง 
๑. ทร. มีองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
     ๒. กําลังพล ทร. และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในองค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริ ตตามตําแหน่ งหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ และสามารถนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    
 

 



๒๘ 

 

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕........... 

หน่วย…………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี................................................................................................................................................ 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ........................................................................................................ 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
ปัญหาข้อขัดข้อง 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
        ตรวจถูกต้อง 

            (ลงช่ือ) ..............................................  
         (................................................)  
                   ตําแหน่ง............................................... 
                                 ............/............./................ 


