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ค าน า 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่  
27 พฤศจิกายน  2551 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2552-2555 ประกอบกับส านักงาน ก .พ.ร.ได้เห็นชอบให้
ส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ /หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อสร้างราชการ        
ใสสะอาดนั้น จังหวัดระยองได้จัดท าแผนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555 และให้ส่วนราชการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่ อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใน
หน่วยงาน ติดตามและประเมินผลงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็น
ราชการที่ใสสะอาดตามแนวนโยบายดังกล่าว 
 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                             (นายสุรพล  แสวงศักดิ์)                                                                                          
                                                                                                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                                                             ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
                                                                                                                                   30 มีนาคม  2552 
                   จังหวัดระยอง 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดระยอง 

 

1. ข้อมูลหน่วยงานภายในจังหวัดระยอง 
 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
   ภารกิจของจังหวัด 
  การบริหารราชการของจังหวัด ระยอง   จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ              
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงาน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้  ตามความเหมา ะสมของแต่ละภารกิจ ภารกิจของจังหวัด คือ เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจาก
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสม เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน  
  อ านาจหน้าท่ีของจังหวัด ได้แก่  
  1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
  2. บริหารราชการตามที่คณะรฐัมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการ
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
  3. บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขั ดต่อ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  4. ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ ในจังหวัดน้ัน 
ยกเว้น ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ
ในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้ปฏิบัติ ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระท า
ใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง  กรม  มติของ
คณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว  แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง  
  5. ประสานงานและร่วมมือกับ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชกา รฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ ข้าราช ข้าราชการครู ผู้ ตรวจ
ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  
  6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงาน ให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ  
  7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
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  8. ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มี อ านาจท า
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมน ตรี                
เจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  
  9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ ตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย 
  การบริหารราชการในจังหวัดระยอง 
  จังหวัดระยอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน           
พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2536 
ซึ่งจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย  
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับนโยบายของทางราชการมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและประชาชน  
มีนายวิชิต ชาตไพสิฐ และนายสุรพล  แสวงศักดิ์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการแทน  และมี
คณะกรรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด  (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : 
กบจ.)  และเมื่อมีการประกาศใช้รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2539 ท าให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารราชการไปสู่ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
  จังหวัด ระยองแบ่งแยกการปกครองออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การบริหารราชการ การปกครอง  และ
การเมือง 
  การบริหารราชการ  สามารถแยกได้เป็น 5 ลักษณะ คือ  การบริหารราช การส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค         
ส่วนท้องถิ่น อิสระ และรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  การบริหารราชการส่วนกลาง  หมายถึง  หน่วยงานที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกระทรวงส่วนกลาง          
มีทั้งสิ้น 46  หน่วยงาน 
  (1) กระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน  ได้แก่ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง  ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ระยอง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 
  (2) กระทรวงยุติธรรมมี ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ เรือนจ ากลางระยอง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง 
  (3)  กระทรวงกลาโหมมีทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ท าการสัสดีจังหวัด ระยอง กองพันทหารราบที่ 7 
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ระยอง   
  (4) กระทรวงสาธารณสุขมีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่  โรงพยาบาล ระยอง ศูนย์พัฒนาวิชาการในเขต
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3.3 จ.ระยอง  
  (5) กระทรวงแรงงาน   มีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  ศูนย์ข่าวสาร
ตลาดแรงงานจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานพื้นที่  9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออก  
  (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ได้แก่  โครงการชลประทานระยอง  สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัด  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ระยอง  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์ป้องกันและปราบปรา ม
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ประมงทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเส ริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 
ส านักงานก่อสร้าง 6 (โครงการประแสร์) ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
  (7) กระทรวงคมนาคม มีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่  แขวงการทางระยอง ส านักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด ส านักงานการขนส่งทางน้ าที่ 6 สาขาระยอง  
  (8) กระทรวงพาณิชย์ มีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานการค้าภายในจังหวัด ระยอง  ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยอง  
  (9) กระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาระยองเขต  1
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต  2 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออก  สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง  
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  วิทยาลัยการ
อาชีพแกลง 
  (10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน  ได้แก่  สถานีอากาศเกษตร
ห้วยโป่ง  สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง  
  (11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น  5 หน่วยงาน ไ ด้แก่ อุทยานแห่งชาติ                  
เขาชะเมา- เขาวง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า- หมู่เกาะเสม็ด  สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ าห้วยหินดาด  ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก  ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 9 ระยอง  
  (12) ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิมีทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง  ด่านตรวจคนเข้าเมือง
มาบตาพุด  สถานีต ารวจทางหลวง 3 กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  สถานีต ารวจท่องเที่ยว  5           
กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจสันติบาลจังหวัดระยอง 
  การบริหารราชการส่ว นภูมิภาค หมายถึง  หน่วยงานที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้ว่ าราชการจังหวัด
ระยอง มี 32 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ระยอง  ที่ท าการปกครอง ระยอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระยอง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ส านักงานที่ดินจังหวัด ระยอง ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ระยอง  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระยอง  ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง ส านักงาน แรงงานจังหวัด ระยอง ส านักงาน สวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานจังหวัด ระยอง ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ระยอง  ส านักงานจัดหางานจังหวัด ระยอง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ระยอง ส านักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  ส านักงานคลัง
จังหวัด ระยอง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัด ระยอง  ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง ส านักงานประมงจังหวัด ระยอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ระยอง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ระยอง ส านักงานขนส่งจังหวัด ระยอง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ระยอง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระยอง 
ส านักงานสถิติจั งหวัดระยอง ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง   ส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง  และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง  
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  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน           
พ.ศ. 2534 ซึ่งมีงบประมาณเป็นของตนเอง ได้แก่  
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 เป็นหน่วย
ปกครองท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด  
   - เทศบาล เป็นการจัดรูปการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีอ านาจ           
ในการบริหารโดยอิสระ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 เทศบาล ได้แก่ 
   (1) เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง 
   (2) เทศบาลเมือง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองเมืองฉาง 
   (3) เทศบาล ต าบล จ านวน 22 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านเพ (อ.เมืองระยอง ) เทศบาลต า บล           
แกลงกะเฉด (อ.เมืองระยอง ) เทศบาลต าบลเมืองแกลง (อ.แกลง) เทศบาลต าบลสุนทรภู่ (อ.แกลง) เทศบาลต าบล
กองดิน (อ.แกลง) เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน (อ.แกลง) เทศบาลต าบลปากน้ าประแส (อ.แกลง) เทศบาลต าบลบ้าน
ค่าย (อ.บ้านค่าย) เทศบาลต าบลส านักท้อน (อ.บ้านฉาง) เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง (อ.ปลวกแดง) เทศบาลต าบล
จอมพลเจ้าพระยา (อ.ปลวกแดง ) เทศบาลต าบลชุมแสง (อ.วังจันทร์ ) เทศบาลต าบลมาบข่า  (อ.นิคมพัฒนา ) และ 
เทศบาลต าบลมะขามคู่  (อ.นิคมพัฒนา) เทศบาลต าบลทับมา (อ.เมืองระยอง) เทศบาลต าบลน้ าคอก  (อ.เมืองระยอง ) 
เทศบาลต าบล เนินพระ  (อ.เมืองระยอง) เทศบาลต าบล เนินฆ้อ  (อ.แกลง) เทศบาลต าบลบ้านนา  (อ.แกลง) เทศบาล
ต าบลมาบข่าพัฒนา (อ.นิคมพัฒนา) เทศบาลต าบลพลา (อ.บ้านฉาง) และ เทศบาลต าบลบ้านฉาง  
   - องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการจัดรูปการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครอง มีอ านาจในการบริหาร โดยอิสระ  ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 จ านวนทั้งสิ้น 42 แห่ง อบต.ส านักทอง  อบต.เชิงเนิน 
อบต.ตะพง อบต.กะเฉด  อบต.แกลง อบต.นาตาขวัญ  อบต. เพ อบต. บ้านแลง  อบต. ชากโดน  อบต. กองดิน อบต.
ทางเกวียน  อบต.วังหว้า  อบต.ห้วยยาง  อบต.สองสลึง  อบต.กระแสบน  อบต.พังราด อบต. คลองปูน  อบต.ทุ่งควาย
กิน อบต.บ้านค่าย  อบต.ชากบก  อบต.ตาขัน อบต.หนองตะพาน  อบต.หนองละลอก  อบต.บางบุตร  อบต.หนองบัว  
อบต.นิคมพัฒนา  อบต.พนานิคม อบต.ตาสิทธิ์ อบต.มาบยางพร  อบต.ละหาร  อบต.แม่น้ าคู้  อบต. หนองไร่  อบต.
ปลวกแดง  อบต.  ส านักท้อน  อบต.ป่ายุบใน  อบต. ชุมแสง อบต.วังจันทร์ อบต.พลงตาเอ่ียม  อบต.น้ าเป็น อบต.เขา
น้อย อบต.ห้วยทับมอญ อบต.ช าฆ้อ 
  การบริหารราชการอิสระ  หมายถึง  หน่วยงานที่อิสระไม่ขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชาของส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีรวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลอุธรณ์ภาค 2 ศาลจังหวัดระยอง ศาลแรงงานภาค 
2 (ระยอง ) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จังหวัดระยอง ศาลปกครองระยอง   ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด ระยอง ส านักงานคดีปกครองระยอง   ส านักงานอัยการจังหวัดระ ยอง ส านักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  
                 หน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจ  มีจ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน
ระยอง ส านักงานประปาระยอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน ) ที่ท าการ
ไปรษณีย์ ระยอง สนง .กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด ระยอง บริษัท ปตท .จ ากัด (มหาชน ) ส านักงาน            
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด             
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ. ระยอง สถานธนานุเคราะห์ 28 ส านักงานเคหะชุมชนระยอง ส านักงานเคหะชุมชน
มาบตาพุด  
 

 1.2 สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง 
  จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน             
มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ (ปี พ .ศ.2549  มีรายได้เฉลี่ย 
996,079  บาท/คน/ปี) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
หรือโครงการ  Eastern Seaboard เป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญ  น ารายได้เข้ามาพัฒนาประเทศจ านวนมากมาย                
จากการพัฒนาส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นศูนย์อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นศูนย์กลางความเจริญ
แห่งใหม่  มีการลงทุนภ าคอุตสาหกรรมสูงที่สุดของประเทศ มีการจ้างงานจ านวนมาก  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง     
มีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตั วอย่างรวดเร็ว             
มีการผสมผสานการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวอย่างลงตัวและเกื้อกูลกัน  
  ประกอบกับจังหวัดระยองมีศักยภาพการพัฒนา  เช่น 
  1.   เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งของภาค
ตะวันออก 
  2. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมกับภาคราชการสูง 
  3. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะสมเอ้ือต่อการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก 
  4.   อยู่ในเขต  Eastern Seaboard  เอ้ือต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม การท่องเที่ยว  และ
การคมนาคมขนส่ง 
  5.   เป็นจังหวัดที่มผีลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รายได้ของประชากรต่อหัวสูงที่สุดของประเทศ    
 

1.3  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ 
  ส าหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด ไดป้ระเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของจังหวัดประกอบด้วย การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ  
โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ และสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป  ฯลฯ  ซึ่งจะมีผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและลบตอ่การพัฒนาจังหวัด รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะ   

((โอกาสโอกาส   ––  อุปสรรค อุปสรรค ––  จุดแขง็ จุดแขง็ ––  จุดอ่อนจุดอ่อน))  

จังหวัดระยองจังหวัดระยอง   

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  

การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งของ             
ภาคตะวันออก 

2. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมกับ     
ภาคราชการสูง 

3. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะสมเอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก 

จุดแข็ง (Strengths) 
4. อยู่ในเขต  Eastern  Seaboard  เอ้ือต่อการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว  และ
การคมนาคมขนส่ง 

5. เป็นจังหวัดที่มีรายได้ของประชากรต่อหัวสูงที่สุด
ของประเทศ 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่

เหมาะสม 
2. ปัญหาสังคม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ     

ประชาชน 
3. ขาดความตระหนักบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
4. ระบบข้อมูลขาดการเชื่อมโยง ไม่ทันสมัย และขาด

การจัดการที่ดี 
5. ทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพยังขาดความเชื่อมโยง     

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
6. ขาดแรงงานที่มีทักษะและความช านาญ  ตลอดจน

การเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม 
และเศรษฐกิจ  

7. ค่าครองชีพสูงและการกระจายรายได้ค่อนข้างต่ า 
8. ผลผลิตทางการเกษตรด้อยคุณภาพและขาดการ

จัดการทางตลาดที่ดี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะ   

((โอกาสโอกาส   ––  อุปสรรค อุปสรรค ––  จุดแขง็ จุดแขง็ ––  จุดอ่อนจุดอ่อน))  

จังหวัดระยองจังหวัดระยอง 
โอกาส  (Opportunities) 

1. นโยบายรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สูงขึ้น 
4. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้าน

การผลิต  การเกษตร  และอุตสาหกรรม 
5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6. ความมั่นคงของการเมืองระดับชาติ 
7. นโยบายสนามบินสุวรรณภูมิเป็นโอกาสด้าน     

การท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศที่ต้นทุน
ต่ าลง 

ภัยคุกคาม (Threats) 

1. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการแข่งขัน 
2. มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ธุรกิจ  การค้า การเกษตร และอุตสาหกรรม 

3. กระแสค่านิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

4. ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้น 

5. แนวโน้มการแข็งตัวของค่าเงินบาทอย่างต่อเน่ืองอาจ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว 

 
 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556 
(1)  วิสัยทัศน์ (Vision)  

 จังหวัดระยองในฐานะที่มี ศักยภาพทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกดังกล่าว (วิสัยทัศน์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก “ดินแดนน่าอยู่ คนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม น าการท่องเท่ียว เกี่ยวโยงการ ค้า
ต่างประเทศ การเกษตรอินทรีย์ มีผลไม้ก้องโลก อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมสะอาด ราษฎร์รัฐ บริหารบริหารจัดการ

อย่างธรรมาภิบาล”) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
 

“เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าเกษตรกรรม การท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชน  
ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

(อุตสาหกรรมล ้าสมัย  ปลอดภัยมลพิษ  แหล่งผลิตผลไม้  เลื่องลือไกลการท่องเที่ยว) 
 

 (2) พันธกิจ (Mission)  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็ นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 
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  3. พัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4. สร้างเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมน าความรู้  สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง (Strategies) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคท่ีได้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ ์
  1. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดตาม ประเมินผล ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมี
การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)  
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการจัดท าระบบธรรมาภิบาล /บรรษัทภิบาล ” ในสถานประกอบการ 
และการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุสาหกรรม อื่นๆ 
  3. ส่งเสริมการจัดการ และติดตาม ประเมินผล โครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  4. ศึกษาวิจัย การจัดการ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม  
  5. เสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยได้อย่างเป็นระบบ 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ (เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ใน
จังหวดัระยอง:การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 
  กลยุทธ ์
  1. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การตล าด การจัดการที่ได้มาตรฐานสู่
เกษตรกร 
  2. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข 
  3.  พัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  สนับสนุน  เพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 
  4. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว (ระยอง) อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ ์
  1.  พัฒนา 
   1.1 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
   1.2 แหล่งท่องเที่ยวเดิม  
   1.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
  2. ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเดิม (เกาะเสม็ด หาดแม่ร าพึง บ้านเพ) 
  3.  บูรณาการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างเสริมสังคม (ระยอง) ให้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่การด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ ์
  1. ส่งเสริมและให้ความรู้ “การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  2. ส่งเสริมให้สังคมระยองตระหนักถึงพัฒนาที่ควบคู่กับคุณธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม /
จิตสาธารณะ 
  3. เสริมสร้างมาตรการป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และบทลงโทษ การอธิบาย/ชี้แจงผลเสีย/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าผิด (เพื่อสร้าง/กระตุ้นจิตส านึก) 
  4. ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางสังคมของผู้ประกอบกา ร (ภาคอุตสาหกรรม /ท่องเที่ยว 
ฯลฯ 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง 
 2.1 ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพพื้นที ่  
  ขนาดท่ีตั้ง   
  จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ  3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,220 ,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย  ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 12  - 13 องศาเหนือ และ เส้นแว งที่  101  - 102 องศาตะวันออก ห่าง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร 
  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง  และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  ทิศใต้             ติดต่อฝั่งทะเลยาวประมาณ  100 กิโลเมตร ของอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตอ าเภอนายายอาม และอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขตอ าเภอสัตหีบ และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเ วณแอ่งลุ่มน้ าระยองและที่ราบสลับเนิน
เขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไป รวมกับพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศ
ตะวันออก  ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล  1,035  เมตรและทิวเขา  ที่อ ยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัด  เป็นแนวยาวจาก
อ าเภอเมืองขึ้ นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด เป็นเนินเขาที่เตี้ยกว่ า  คือ เขาขุนอิน  เขาจอมแห เขางวงช้าง ในเขต
อ าเภอบ้านค่าย และเขาท่าฉุด  เขายายดา เขาตะเภาคว่ าในเขตอ าเภอเ มืองระยองมีแม่น้ าส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ า
ระยองยาวประมาณ 50 กิโลเมตรไหลผ่านท้องที่อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านค่าย  อ าเภอ เมืองระยอง ไหลลงสู่ทะเล
ที่ต าบล  ปากน้ าอ าเภอเมืองระยอง และ แม่น้ าประแสร์ยาวประมาณ 25 กิโลเมตรมีต้นก าเนิดจากทิวเขาในจังหวัด
จันทบุรี  ไหลผ่านท้องที่ของอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอแกลง ลงสู่ทะเลที่ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  เขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่ง
ทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ในปี 2551 ที่ผ่านมา มีฝนตก 115 
วัน ปริมาณฝนตกวัดรวมได้ 1,201 .2 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม 2551 วัด
ปริมาณได้ 235.3 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  28.2  องศาเซลเซียส  โดยมีอุ ณหภูมิสูงสุดในเดือน
มกราคม 2551 วัดได้  33.2  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม 2551 วัดได้ 19.8 องศาเซลเซียส 

 

 2.2 ข้อมูลการปกครอง  
  (1) การปกครองและประชากร (อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด ประชากรและโครงสร้างประชากร ฯลฯ) 
 การปกครอง 
             แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง  อ าเภอ
บ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพัฒนา โดยประกอบด้วย 58 ต าบล 438 หมู่บ้าน การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาล
ต าบล  27  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 42 แห่ง 
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 ขนาดพื้นท่ี  จ านวนต าบล  หมู่บ้าน  อบต. เทศบาล  ชุมชน จ าแนกรายอ าเภอ  จังหวัดระยอง 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เนื้อที่  
(ตร.กม.) 

 

ระยะทางจาก 
อ าเภอ ถึง
จังหวัด 
(กม.) 

 

เขตการปกครอง   
  

เทศบาล  
 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน ชุมชน 

 
บ้าน 

รวมยอด 3,551.997 - 29 42 58 438 81 293,841 
เมืองระยอง 514.547 0.5 7 8 15 84 51 124,544 
บ้านฉาง 238.372 27 4 1 3 20 17 28,029 
แกลง 788.463 47 11 10 15 146 13 50,981 
วังจันทร ์ 395.249 72 1 4 4 29 0 9,505 
บ้านค่าย 489.075 12 1 7 7 66 0 23,354 
ปลวกแดง 618.341 45 2 6 6 34 0 29,764 
เขาชะเมา 269.950 78 - 4 4 29 0 8,517 
นิคมพัฒนา 238.000 32 3 2 4 30 0 19,147 
ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม 2551 
 

 ประชากร 
 เชื่อกันว่าในสมัยโบราณประชากรในจังหวัดระยองมีชาวซองเป็นชาวพื้นเมือง  และในปัจจุบัน                        
ได้ผสมกลมกลืนกันหมดแล้วโดยประชากรส่วนใหญ่  ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไปในชนบ ท 
ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 มีประชากรทั้งสิ้น 598,664  คน เป็นชาย 295,424 คน และหญิง  303,240  คน โดย
ที่อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออ าเภอเมืองระยองจ านวน   231,670 คน  ส่วนอ าเภอที มีประชากรน้อยที่สุดคือ  
อ าเภอเขาชะเมา  มีประชากร 23,183 คน  อัตราความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ทั้งหมด 161.56 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร โดยที่ อ าเภอเมืองระยอง   มีความหนาแน่น ของประชากรมากที่สุด คือ 427.37 คนต่อหนึ่งตาราง
กิโลเมตร อ าเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด คือ อ าเภอปลวกแดง 59.60  คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร   
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ข้อมูลประชากรจังหวัดระยองเปรียบเทียบปี 2550 และ 2551 
 

อ าเภอ 

2550   2551   

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

      

จังหวัดระยอง 583,467 288,098 295,372 598,664 295,424 303,240 
     ในเขตเทศบาล 229,846 112,533 117,313 251,227 122,949 128,278 
     นอกเขตเทศบาล 353,621 175,565 178,059 347,437 172,475 174,962 
อ าเภอเมืองระยอง 224,850 111,231 113,619 231,670 114,415 117,255 
     เทศบาลนครระยอง 56,085 27,110 28,975 57,822 27,784 30,038 
     เทศบาลเมืองมาบตาพุด 43,532 21,986 21,564 45,646 23,044 22,602 
     เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด 6,706 3,200 3,502 6,881 3,294 3,557 
     เทศบาลต าบลบ้านเพ 16,154 7,832 8,322 16,547 8,024 8,523 
     นอกเขตเทศบาล 102,373 51,103 51,270 104,804 52,269 52,535 
อ าเภอบ้านฉาง 53,379 26,752 26,630 56,357 28,179 28,178 
     เทศบาลเมืองบ้านฉาง 22,197 10,942 11,255 23,497 11,564 11,933 
     เทศบาลต าบลบ้านฉาง - - - 8,496 4,242 4,254 
     เทศบาลต าบลส านักท้อน 9,446 4,649 4,797 9,691 4,758 4,933 
     นอกเขตเทศบาล 21,736 11,161 10,578 14,673 7,615 7,058 
อ าเภอแกลง 125,581 61,161 64,420 126,289 61,481 64,808 
     เทศบาลต าบลเมืองแกลง 17,050 8,107 8,943 17,254 8,230 9,024 
     เทศบาลต าบลกองดิน 5,030 2,524 2,506 4,965 2,483 2,482 
     เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 7,081 3,440 3,641 6,892 3,325 3,567 
     เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 5,424 2,637 2,787 5,369 2,611 2,758 
     เทศบาลต าบลสุนทรภู ่ 14,534 7,017 7,517 14,523 7,005 7,518 
     นอกเขตเทศบาล 76,462 37,436 39,026 77,286 37,827 39,459 
อ าเภอวังจันทร ์ 24,949 12,422 12,527 25,120 12,489 12,631 
     เทศบาลต าบลชุมแสง 3,806 1,826 1,980 3,829 1,845 1,984 
     นอกเขตเทศบาล 21,143 10,596 10,547 21,291 10,644 10,647 
อ าเภอบ้านค่าย 60,098 29,362 30,736 60,876 29,782 31,094 
     เทศบาลต าบลบ้านค่าย 3,132 1,498 1,634 3,129 1,494 1,635 
     นอกเขตเทศบาล 56,966 27,864 29,102 57,747 28,288 29,459 
อ าเภอปลวกแดง 38,986 19,542 19,444 40,554 20,333 20,221 
     เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 1,440 712 728 1,418 704 714 
     เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 3,683 1,823 1,860 3,854 1,886 1,986 
     นอกเขตเทศบาล 33,863 17,007 16,856 35,282 17,743 17,539 
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  (ต่อ) 

อ าเภอ 

2550   2551   

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

      

อ าเภอเขาชะเมา 22,915 11,454 11,461 23,183 11,589 11,594 
อ าเภอนิคมพัฒนา 32,709 16,174 16,535 34,615 17,156 17,459 
     เทศบาลต าบลมาบข่า 6,449 3,221 3,228 6,777 3,408 3,369 
     เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา - - - 5,623 2,772 2,851 
     เทศบาลต าบลมะขามคู ่ 8,097 4,009 4,088 9,044 4,476 4,568 
     นอกเขตเทศบาล 18,163 8,944 9,219 13,171 6,500 6,671 
ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง  ณ   เดือนธันวาคม  2551    
 

 2.3 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้เฉล่ีย ฯลฯ  
  (1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
   ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจดีจังหวัดหนึ่ง จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2550   มีมูลค่า 567,961 ล้านบาท   ซึ่ง
เป็นผลจากการผ ลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดย เฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 972,306 บาท/คน/ปี  เป็นล าดับที่ 1 ของประเทศ 
   โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ( ปี พ.ศ. 2550) สาขาการผลิตนอกภ าคเกษตรกรรม  มีมูลค่า
รวมสูงถึง 550,490 ล้านบาท โดยการผลิตสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูงสุดคือ 275,973 ล้านบาท สาขาการท าเหมือง
แร่และเหมืองหินมีมูลค่า 191,163 ล้านบาท  ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรม  สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ 
การป่าไม้สาขาการประมง  มีมูลค่ารวมเพียง 17,471 ล้านบาท 
   สาขาการผลิตท่ีส าคญั 
   1. เกษตรกรรม  
    จังหวัดระยอง  มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,526,846 ไร ่ จากพื้นที่ทั้งจังหวัด  2,220,000  ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 68.78 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  มีครัวเรือนเกษตรกร  จ านวน 49,289  ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
จังหวัด ได้แก่ ยางพารา มั นส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ข้าว ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ และ มังคุด ซึ่งพื้นที่
เพาะปลูกพืชในปีการผลิต 2549/50  ลดลงเกือบทุกชนิด ยกเว้นยางพารา และมังคุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    1.1 ยางพารา   มี เป็นพืชที่เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัด  เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเ ศรษฐกิจส าคัญ
ชนิดอ่ืนๆ  เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่จ าเป็นต้องดูแลรักษา มากอีกทั้งสภาพทางภูมิประเทศของจังหวัด   
เอ้ืออ านวย และความต้องการของตลาด  ยังคงมีปริมาณสูง โดยราคาเฉลี่ยในปี  2550 ยางแผ่นดินคุณภาพ  (คละ)   
50 – 60  บาท /กก.  พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 722,425 ไร่  ให้ผลผลิตรวม 125,098 ตัน 
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    1.2 มันส าปะหลัง   เกษตรกรนิยมปลูก กันมากที่สุดในพื้นที่อ าเภอแกลง อ าเภอวังจันทร์ และ  
อ าเภอเมือง ตามล าดับโดยนิยมปลูกพันธุ์ ระยอง 5 เกษตรศาสตร์ 50  ระยอง 90  ระยอง 60 และระยอง 3 ตามล าดับ 
โดยในปี 2550 ราคาเฉลี่ยหั วมันสด ณ โรงแป้งมัน (25%)  1  – 1.5 บาท/กก. พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 97,355 ไร่ ให้
ผลผลิตรวม  393,472  ตัน 
    1.3  สัปปะรด จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่ปลูกสัปปะรดมากเป็นอันดับ  2  ของประเทศ รอง
จากจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์  คือ ประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งประเทศโ ดยผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายให้
โรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อแปรรูปเป็นสัปปะรดกระป๋องและน้ าสัปปะรด  และบางส่วนน าไปจ าหน่ายเป็นผลสด 
ตามแผงจ าหน่ายผลไม้ โดยในปี 2550 ราคาขายส่งหน้าโรงงานเฉลี่ย (ผลใหญ่ )  2.5– 4 บาท/กก. พื้นที่เพาะปลูก
จ านวน 164,677 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 685,678  ตัน 
    1.4  การท าสวนทุเรียน   เป็นอาชีพที่เกษตรกรในจังหวัดระยองยึดเป็นอาชีพมาช้านาน เนื่องจาก
ประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูก ที่เหมาะสมโดยมี่พื้นที่ปลูกมากใน
พื้นที่อ าเภอแกลง  อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเมืองระยอง  อ าเภอเข าชะเมา อ าเภอบ้านค่าย ตามล าดับ แนวโน้มการปลูก
ทุเรียนจะมีพื้นที่ปลูกลดลง  เน่ืองจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ราคาผลผลิตทุเรียนมีราคาตกต่ า จึงท าให้เกษตรกรหันไป
ปลูกพืชอื่นทดแทน  เช่น ยางพารา  เป็นต้น  โดยในปี  2550 ราคาผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  ขายปลีก   8 – 20 
บาท/กก.  ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 92,185  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  117,317  ตัน 
    1.5 เงาะ   การท าสวนเงาะ เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่เคียงคู่กับการปลูกทุเรียนโดยพันธุ์ที่นิย ม
ปลูกได้แก่  เงาพันธุ์โรงเรียน รองลงมาคือ เงาะพันธุ์สีชมพู ในปี  2550  ราคาเฉลี่ย  2-12  บาท/กก.  พื้นที่เพาะปลูก
จ านวน 14,414  ไร่   ให้ผลผลิตรวม  20,199 ตัน 
    1.6 มังคุด    เป็นผลไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนเป็นพืชเมืองร้อน  สามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด  
ผลมังคุดมีรูปทรงและสีสันสวยงาม รสชาติดีมีราคา  และ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  จึ งได้รับ
ฉายาว่าเป็น “THE QUEEN OF FRUIT”   โดยมีแนวโน้มการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น  ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดเพื่อการ
บริโภคสด  ส่งไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยราคาผลผลิตในปี  2550  ราคาขายส่งเฉลี่ย  3-12  บาท/กก.   
พื้นที่เพาะปลูกจ านวน  24,723   ไร่  ให้ผลผลิตรวม  11,474  ตัน 
     2. การประมงและการปศุสัตว์ 
   2.1 การประมง 
    จังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ  การประกอบอาชีพประมงน้ าเค็ม  
จึงเป็นอาชีพที่ส าคัญ รวมทั้งการท าประมงน้ าจืด และน้ ากร่อย ก็มีความส าคัญด้วยเช่นกัน เน้ือที่ท าการประมงทะเล
ประมาณ 1,500,000 ไร่  เนื้อที่ท าการประมง น้ าจืด  ( ห้วย หนอง คลอง บึง ) จ านวน 63,080 ไร่  มีครัวเรือนประมง  
5,020 ครัวเรือน  เรือประมง 2,603 ล า สมาคมประมง 6 สมาคม  กลุ่ม เกษตรกรท าการประมง 36 กลุ่ม  สหกรณ์
ประมง 2 สหกรณ์  ท่าเรือประมง 45 ท่า 
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   จ านวนเรือประมงที่ได้เสียค่าอาชญาบัตรเครื่องมือท าการประมง จังหวัดระยอง  ปี 2547 
ประเภทเรือเครื่องมือ รวมเรือ(ล า) 

อวนลากแผ่นตะเฆ ่ 54 
อวนลากคู่ 7 
อวนล้อมจับปลากระตักกลางวัน 8 
อวนไดหมึก 442 
อวนล้อมจับ 53 
อวนล้อมซ้ัง 228 
อวนลอยปลาอินทร ี 7 
อวนไดปลากระตัก 7 
อื่นๆ  181 
รวม 987 

 

 2.2 การปศุสัตว์ 
   เกษตรกรในจังหวัด มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไก่และเป็ด อันเป็น
ผลเน่ืองมาจากราคาเป็นสิ่งจูงใจ และการได้รับการส่งเสริ มเงินกู้จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  เงิน กองทุนหมู่บ้าน  
เงินกู้ช่วยเหลืออ่ืนๆ         

จ านวนปศุสัตว์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2549 
อ าเภอ  โค กระบือ สุกร แพะ ห่าน ไก่ เป็ด นกกระจอกเทศ 

รวมยอด 16,863 1,199 91,517 767 332 4,011,764 264,438 35 
เมืองระยอง 5,541 279 26,925 98 63 1,002,166 19,575 19 
บ้านฉาง 777 - 2,500 - 21 60,607 612 - 
แกลง 4,161 430 15,704 593 93 1,204,004 62,727 - 
วังจันทร ์ 127 - 562 6 53 254,383 90,120 - 
บ้านค่าย 4,400 129 3,303 66 63 297,614 7,792 4 
ปลวกแดง 1,034 344 24,451 - 8 769,341 60,254 - 
เขาชะเมา 156 - 3,639 - 20 125,812 22,781 - 
นิคมพัฒนา 667 17 14,433 4 11 297,837 577 12 

  ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 3. การอุตสาหกรรม 
  นับจากปี  2524 ที่รัฐบาลได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก  
ซึ่งจังหวัดระยอง  ได้รับการก าหนดบทบาทให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และถูกก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่  เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษา  และ
วิจัยด้านเทคโนโลยี  และก าหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นประตูทางออก ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการส่งสินค้าออกไปจ าห น่ายต่างประเทศ ไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลได้ ด าเนินการจัดเตรียม ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ และก าหนดพื้นที่บริเวณมา บตาพุดอ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง เป็นที่ต้ัง 
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ของนิคมอุตส าหกรรม  เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  เป็นที่ต้ังของอุ ตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ  โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จังหวัดระยอง  จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงใน
ส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  นอกจากนี้จังหวัดระยองยังได้รับการก าหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงาน  คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนให้อยู่ในพื้นที่ เขต 2 นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม  2543 แต่ภายในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยังถือเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3    
จนถึง  ปี  2547  จึงส่งผลให้จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
   จากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการพัฒ นาอุตสาหกรรมขั้นต่อเน่ืองเกิดขึ้นได้เกิดนิคม
อุตสาหกรรม ทั้งที่ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรม  และ นิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด าเนินการกับเอกชน เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม  ดังนี้ 
  นิคมอุตสาหกรรม  จ านวน  8  แห่ง ได้แก่ 
  1.  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    10,000  ไร ่
   2.  นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก   2,430  ไร ่
  3.  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  516  ไร ่
  4.   นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด   2,062   ไร ่
  5.   นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้    4,700  ไร ่
  6.   นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย    2,500 ไร ่
  7.   นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด   8,179 ไร ่
  8.   นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 1,592 ไร ่
  เขตประกอบการอุตสาหกรรม  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
  1.   เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอิดัสเตรียบพาร์ค  1,341  ไร ่
  2.   เขตประกอบการอุตสาหกรรม  TPI  4,335    ไร ่
  3.   เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี . เค. แลนด์  882  ไร ่
  4.   เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัทระยองที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด 3,427ไร่ 
  ชุมชนอุตสาหกรรม จ านวน  5 แห่ง  ได้แก่ 
  1.   นิคมอุตสาหกรรมนครินทร์อินดีสเตรียลปาร์ค  465  ไร ่
  2.   ชุมชนอุตสาหกรรม  เอส  เอส  พี พร๊อพเพอร์ตี้  1,246  ไร ่
  3.   ชุมชนอุตสาหกรรม  บริษัท  ทุนเท๊กซ์ อินดัสเตรียปาร์ค  จ ากัด  1,497 ไ 
  4.   ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พ.ีพ.ี  390  ไร ่
  5.   ชุมชนอุตสาหกรรมโรจนะ  2,200  ไร ่
  สวนอุตสาหกรรมจ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
  1.   สวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยอง (Rayong industrialPark)   1,500 ไร ่
  2.   สวนอุตสาหกรรมเครือ  เจริญโภคภัณฑ์  54ไร ่



20 

 
 

   จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง   จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2550 มีอยุ่ทั้งสิ้น 1,741  
โรงงาน   เงินลุงทุน  70,740,381,000   บาท  ก่อให้เกิดการจ้างงาน  143,116 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  แยกตามประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ.  2551 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2550) 

ล าดับ หมวดอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน 
(บาท) 

คนงาน 
 

1 การเกษตร 242 1,954,886,900.00 1,656 
2 อาหาร 115 3,484,593,768.00 8,023 
3 เครื่องดื่ม 6 372,050,000.00 277 
4 ส่ิงทอ 19 15,297,319,803.00 4,919 
5 เครื่องแต่งกาย 2 11,616,000.00 291 
6 เครื่องหนัง 6 853,950,000.00 1,001 
7 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 114 3,456,985,000.00 4,250 
8 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 40 1,710,095,000.00 6,214 
9 กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 15 1,476,540,000.00 1,339 
10 ส่ิงพิมพ์ 135 257,379,447,886.00 929 
11 เคม ี 16 59,149,900,000.00 15,776 
12 ปิโตรแคมีและผลิตภัณฑ ์ 72 11,049,332,274.00 2,099 
13 ยาง 113 27,752,346,676.00 9,745 
14 พลาสติก 85 18,370,520,320.00 11,527 
15 อโลหะ 29 72,432,181,000.00 4,272 
16 โลหะ 208 36,698,864,104.00 5,782 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 100 37,004,396,458.00 13,898 
18 เครื่องจักรกล 53 15,013,339,236.00 7,312 
19 ไฟฟ้า 167 178,925,202,472.00 9,889 
20 ขนส่ง 254 102,397,944,298.00 30,751 
21 อื่น ๆ - - - 

  รวม 1,791 844,791,511,195.00 139,950 

                ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
 

     4.  การพาณิชย์ 
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จึงได้มีการโอนงานการรับจดทะเบียนพาณิชย์จาก
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โ ดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมี
ความพร้อมที่จะให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของส านักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2546 และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยองได้รับโอนงานเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547  โดย

http://61.19.88.3/rayong_poc/report/support_management3/id_charactor.php?yy=&year=&year1=&&skey=2&asc
http://61.19.88.3/rayong_poc/report/support_management3/?yy=&year=&year1=&&skey=7&asc
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ให้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภทพาณิชยกิจ ยกเว้นพาณิชยกิจบางประเภทที่ต้องขอจดทะเบียนกับ
ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ (ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549) เท่านั้น ได้แก่ 
  1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
  2. การขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
  3. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  4. การบริการอินเทอร์เน็ต 
  5. การให้เช่าพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้ อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
  8. การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
  9. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
  10. การใช้บริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
  11. การให้บริการตู้เพลง 
  12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
  ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานที่ รับจดทะเบียนพาณิชย์ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ด้านสถิติการพาณิชย์  
  ในกันยายน 2550  จ านวนนิติบุคคลที่ยังคงด าเนินการอยู่  5,345  ราย    การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้ง
ใหม่ มีจ านวน 500  ราย   คิดเป็นร้อยละ 10.32       

ตารางแสดงจ านวนนิติบุคคลและทะเบียนการพาณิชย์ท่ียังประกอบการอยู่และท่ีตั้งใหม่  
ประเภทธุรกิจการค้า ยังประกอบการอยู่   (แห่ง)  จดทะเบียนใหม(่แห่ง)  เลิกกิจการ(แห่ง)  

2549 2550 2549 2550 2549 2550 
บริษัทจ ากัด 2,709 2,945 361 236 77 43 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2,120 2,384 309 264 81 56 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล 

16 16 - - - - 

รวม 4,845 5,345 670 500 158 99 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง 
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จ านวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าที่คงอยู่ จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน  
เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2549 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

    นิติบุคคล   

รวม 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

 
รวม 

บริษัท 
จ ากัด 

ห้าง
หุ้นส่วน 
จ ากัด 

ห้าง
หุ้นส่วน 
สามัญนิติ
บุคคล 

บริษัท
มหาชน 
จ ากัด 

รวมยอด 2,596 1,906 690 369 323 2 - 
เมืองระยอง 1,345 988 357 189 166 2 - 
บ้านฉาง 235 150 85 43 42 - - 
แกลง 370 321 49 25 24 - - 
วังจันทร ์ 64 61 3 1 2 - - 
บ้านค่าย 153 116 37 16 21 - - 
ปลวกแดง 288 140 88 56 32 - - 
 เขาชะเมา 24 23 1 - 1 - - 
 นิคมพัฒนา 177 107 70 35 35 - - 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง 
 

               จากการที่จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางระห ว่างภาคตะวันออก และจากการพัฒนาตามโครงการ  
Eastern Seaboard  ส่งผลให้เป็นศูนย์กลางในการส่งออก โดยมีท่าเรือน้ าลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดเป็น
ท่าเรือที่ส าคัญเปิดให้บริการแก่ผุ้ประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม อุตสาหกรรมอื่นๆ โดย
ในปี  2550  สินค้าที่น าเข้า  ส่วนใหญ่เป็นจ าพวกน้ า มันดิบและน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่ งน าเข้าจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่  ส่วนสินค้าที่ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์มาแปรูปจากน้ ามันดิบ เช่น น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
และเม็ดพลาสติก เป็นต้น  โดยส่งไปยังประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯ  

(6) การท่องเท่ียวและการบริการ 
                        จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวสูงมีแหล่ งทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์  มีลักษณะหลากหลายทั้ง แ หล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ  ภูเขา น้ าตก 
ชายหาดทะเลที่ยาวไกล  และหมู่เกาะที่สวยงาม  เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเกาะเสม็ด  มีหาดทรายขาวสวยงามเลื่อง
ชื่อไปทั่วโลก มีสวนผลไม้ให้เยี่ยมชมและชิมรสชาติที่สดอร่อย  เป็นที่ชื่นชอบ  และ  รู้จักของบุคคลทั่วไป ในแต่ละ
ปี มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจ านวนมากมาย  โดยในปี 2549 การท่องเที่ยวท ารายได้ ให้จังหวัด  รวมเป็นเงิน  9,700    
ล้านบาท 
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จ านวนโรงแรม  และผู้เย่ียมเยือน พ.ศ. 2545 – 2549 

รายการ 
2545 2546 2547 2548 2549 

(2002 ) (2003 ) (2004 ) (2005 ) (2006 ) 

จ านวนโรงแรม (แห่ง) 177 187 183 184 182 

จ านวนห้องพัก (ห้อง) 7,800 8,249 8,056 8,129 7,954 

จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 2,414,498 2,532,831 2,715,377 2,651,321 3,346,871 

  ชาวไทย   2,133,739 2,274,915 2,450,112 2,368,413 2,997,871 

  ชาวต่างประเทศ 280,759 257,916 265,265 259,613 349,050 

จ านวนนักท่องเที่ยว1/ 1,584,520 1,637,702 1,733,711 1,725,319 2,082,750 

  ชาวไทย   1,356,577 1,429,160 1,519,067 1,601,258 1,794,760 

  ชาวต่างประเทศ 227,943 208,542 214,644 209,689 287,990 

จ านวนนักทัศนาจร2/ 829,978 895,129 981,666 990,506 1,264,121 

  ชาวไทย   777,162 845,755 931,045 106,543 1,203,061 

  ชาวต่างประเทศ 52,816 49,374 50,621 49,150 61,060 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยอง 

 

1. สภาพปัญหาทุจริตของจังหวัด 
  การทุจริตในระดับจังหวัดโดยภาพรวมจะสอดคล้องกับค าว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง ” โดย “การฉ้อ
ราษฎร์ ” หมายถึง  การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในทางที่มิชอบจากราษฎร  ผู้มาขอรับบริการ          
ส่วน “การบังหลวง ” หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตต่อหน้าที่อันท าให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของแผ่นดิน หรือเกิดการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปในทางที่มิช อบ ท าให้เสียหายแก่ผลประโยชน์
ของส่วนรวม หรือท าให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์มิชอบผลที่ตามมาจากพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง
ดังกล่าวได้น ามาสู่ 
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
 3. การปฏิบัติราชการของข้าราชการเป็นไปโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและหลักธรรมาภิบาล 
 

2. การศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ .ศ.2551  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวท างและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบประสานความร่วมมือใน
การด าเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดเพิ่มเติ มไว้ใน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
 วิสัยทัศน ์
 “สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกัน และปราบปรามการทุก
จริต” 
 พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
 2. พัฒนาเครือข่ายการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างบูรณาการ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุล 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 วัตถุประสงค์หลัก 
 1. สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 2. เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 3. ระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สังคมรู้เท่ากัน และร่วมป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อด้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

 เมื่อวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปร าบปรามการทุจริต  
ดังกล่าว กิจกรรมที่จังหวัดระยองจะต้องด าเนินการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็น คนดี มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมาย  กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สมบูรณ์ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
 2. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการท างานในจังหวัด  ซึ่งควรมีระบบในการควบคุมดูแลตนเอง มีระบบ
ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่ามีการทุจริต ปฏิบัติและ /หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ เป็นระยะ ๆ  
 3. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่ งเสริมการมีส่วนร่วม  ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยกัน 
เพื่อเฝ้าระวังให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติและ /หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  
 

3.  ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 จากภารกิจหน้ าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ระยองตามที่กล่าวแล้วข้างตน มีขอบเขตที่กว้างขวาง ประกอบกับมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนมาก จึง
เป็นโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่ม บางคน ปฏิบัติและ /หรือละเว้นก ารปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้
เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานโดยมิชอบได้ โดยความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้  
 (1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  
 (2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนข าดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม และ  
 (3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เช่น เกิดจาก 
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 1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของข้าราชการ 
 2. การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีของส่วนราชการ ท าให้ข้าราชการสามารถใช้ช่องว่างใน
การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
 3. ความสมยอมจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท าให้
ประชาชนผู้มาขอรับบริการคิดว่าการเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ถูกต้อง 
 4. ความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ของข้าราชการที่รับผิดชอบต่องานนั้นๆ 
 5. การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพท าให้ข้าราชการเห็นว่าการท าทุจริตน้ัน มีความ 
คุ้มค่าที่จะเสี่ยง 
  แนวโน้มของปัญหาการทุจริตในระดับจังหวัด เนื่องจากขณะนี้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการส่วน
ใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และหากได้รับการบริการอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกร้องประโยชน์โดย
มิชอบก็มักจะมีการร้องเรียนต่อผู้บังคับของข้าราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิ น, 
ป.ป.ช.ฯลฯ  ท าให้ข้าราชการผู้ท าหน้าที่ให้บริการในงานต่าง  ๆ มีความระมัดระวังตัวมากขึ้น การทุจริตส่วนใหญ่ที่
ยังหลงเหลืออยู่จึงมีลักษณะของการเป็นการสมยอมให้ผลประโยชน์โดย ทั้งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและ  
ผู้ขอรับบริการด้วยกัน 
  ในปัจจุบันแนวโน้มความเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ  เป็นไป
ในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าเกิดจาก 
 1. การขาดจิตส านึกและความตระหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ราชการของข้าราชการ 
 2. การไม่ด ารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้ผลประโยชน์
อันมิควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 3. การต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการ ให้ท าการทุจริตเพื่อให้ได้ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือเพื่อให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
 4. ส่วนราชการไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาการกระท าทุจริต 
 5. ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท าให้ข้าราชการ
เห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงท าทุจริต 
     6. ภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และข าดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และสอดส่อง
ดูแลการกระท าอันเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ 
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4. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา 
 จังหวัดระยองได้ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา  โดยให้
แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการท าการป ลูกจิตส านึกและส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริม
และปรับปรุงประสิทธิภา พการท างานใ นหน่วยงาน  ติดตามประเมินผลงานและการใช้งบประมาณ ตลอดจนเฝ้า
ระวังการทุจริต  รวมทั้งเป็นหน่วยงานรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตใ นราชการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เสนอการ
ลงโทษผู้ทุจริต มีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  และให้ความรู้เกี่ยวกับภั ยของการทุจ ริตคอร์รัปชั่น  เช่น 
โครงการอบรมส่งเสริมจิตส านึ กราชการใสสะอาด  โดยหน่วยงานที่ รับผิดชอบ คื อ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ ขณะนี้ก าลังด าเนินการสร้างเครือข่ายหน่วยงานใสสะอาด  
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนโครงการ  แนวทาง  และประสบการณ์การ
สร้างราชการใสสะอาด  ต่อไป ซึ่งการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น 
 1. การสร้างความแข็งแกร่ง ป .ป.ช. ในการปฏิบัติตามหน้าท่ี โดยได้แจ้งทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุก
แห่งในจังหวัดระยองทราบ และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าชับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติและด าเนินการตาม
มติ ป .ป.ช. ภายในก าหนด ไม่ว่าเร่ืองขอให้ลงโทษทางวินัยหรือขอควา มร่วมมือ ให้ส่งเอกสารก็ตาม รวมทั้งการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม นูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 โดย
เคร่งครัด 
 2. การน ามาตรการบริ หารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลในการ ปฏิรูประบบราชการมาใช้อย่าง
จริงจัง  
  2.1 บังคับใช้การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 
 2.2 จัดให้มีระบบการควบคุม  พัฒนาความรู้ให้มีลักษณะการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัตริาชการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก .พ.ร. ก าหนด โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าของจังหวัดแบบบูรณาการ 
 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตรวจสอบข้าราชการใสสะอาดจังหวัดระยอง  (ตามค าสั่งจังหวัด
ระยองที่ 163/2548 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2548) 
 2.4 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน โดยมีการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ 
 2.5 จัดให้มีการติดตามผลงานและประเมินประสิทธิภาพงานและความไว้วางใจได้ของเครือข่าย 
 2.6 ทุกส่วนราชการ รายงานผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 2.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการจัดท าแผนกลยุทธ์ จังหวัดใส
สะอาด 
 2.8 ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บริหาร ก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 2.9 จังหวัดได้ส่งแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามก ารทุจริตในวงราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการด าเนินงานของส่านราชการ 
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 3. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 3.1 ผู้บังคับบัญชาการทุกระดับชั้น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านการปฏิบัติตน 
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ส่งเสริมทัศนคติในการยกย่องคนที่มีคุณงามความดี 
 3.2 สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความสุจริต และโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 
 3.3 จัดประชุมบริหารหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.4 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเร่ืองความสุจริต รวมทั้ง สอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการชั้นผู้น้อยให้เป็นไปอย่างสุจริตถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
 3.5 ให้ผู้ บังคับบัญชาปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างในเร่ืองความสุจริต แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย รว มทั้ง
สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอน 
 4. การจัดระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
 4.1 รับเร่ืองร้อง ทุกข์จากประชาชน และหน่วยงาน อ่ืน ๆ แล้วแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ 

 4.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร่ืองร้องเรียนหน่วย งานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางมอบหมาย 
 4.3 ติดตามการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 โดยด าเนินการติดตามการตรวจสอบ
ในจังหวัด 
 4.4 จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2549 โดยวิธีการ
ฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น คือ  
  - รุ่นที่ 1 หัวหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดทุกจังหวัด 
  - รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดผู้ปฏิบัติทุกจังหวัด โดยมีหัวข้ออบรม ประกอบด้วย 
ระบบบัญชี GFMIS  การตรวจสอบการด าเนินง านการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน การ ประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบ ระเบียบฯ พัสดุ ระบบ e-
Auction บทบาทผู้ว่า CEO กับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับทราบข้อเสนอของผู้เข้ารับการอบรมฯ ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 4.5 จัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Audit) โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบจาก
ข้อมูล แหล่งที่มา  และทิศทางของข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารอย่างรวดเร็ ว ส่งผล
ให้เกิดการท างานในลักษณะของการน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการตรวจสอบภายใน 
 5. การจัดระบบงานการเงิน การคลัง ของรัฐและงบประมาณให้โปร่งใส 
 5.1 การเข้าสู่ระบบ  GFMIS โครงการเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภา ครัฐ สู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
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 5.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-government Procurement) เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมากโดยวิธี e-shopping  
 6. การพัฒนาจิตส านึก ค่านิยม จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมของรา ชการและเจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับในสังกัดให้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง 
 6.1 สนับสนุนให้มีก ารปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาล จัดฝึกอบรมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม
ในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการในทุกระดับ 
 6.2 สร้างค่านิยมที่ดีงามเชิงบวกให้กระจ่างชัด ในรูปการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปได้ สอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงของชีวิตและสังคมปัจจุบัน รณรงค์ให้เกิดค่านิยมที่ดีงามเป็นเร่ือง ๆ  เช่น ความส านึกในหน้าที่ของทุก
คนที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชาติ ความเคารพกฎหมายกฎระเบียบกติกาของสังคม ความกล้าที่จะกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความยึด มั่นในศาสนาและการประพฤติปฏิบัติ ตามครรลองวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ความรู้จักพอรู้จักประมาณการพึ่งตนเอง การแก้ปัญหาและการพัฒนาด้วยปัญญา 
 6.3 ปลุกจิตส านึก หรือทัศนคติและค่านิยมในการยกย่องส่งเสริมคนดี มีความสามารถ รังเกียจคนเลว 
พร้อมที่จะแสดงท่าทีที่ไม่ยกย่อง และขัดขวางไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอ านาจกิจการบ้านเมือง ยึดมั่นในความยุติธรรม มีจิตใจ
หนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อลาภยศสรรเสริญ แก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัด 
 6.4 ยกย่องส่งเสริมขวัญก าลังใจข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่เคารพ
นับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 6.6 ส่งเสริมการลดค่านิยมในการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด 
และครอบครัว โดยเฉพาะการเลี้ยงรับรองผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจราชการ หรือผู้มีหน้าที่ตรวจนิเทศงานในระดับต่าง ๆ 
 7. การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 7.1 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานทันกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันเข้าใจถึงผลเสียหาย และร้ายแรงของการทุจริต เกิดความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริตและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
 7.2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 7.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจทุกระดับ
มากที่สุด 
 7.4 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดระบบการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมรับการตรวจสอบ
จากภายนอก 
 7.5 ติดตามประเมินผลตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
 8. การประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประชาสัมพันธ์ 
โดยการผลิตสื่อวิทยุ (รายการผู้ว่าฯพบประชาชน ) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้วยแผ่นพับ /โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ(อิเล็กทรอนิกส์) 
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 9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ  
 9.1 ก าหนดแบ่งแยกหน้าที่งบประมาณการเงินและพัสดุระหว่างวิทยาลัยมหาดไทย กลุ่มงานวิจัยฯและ
ฝ่ายบริหารทั่วไปให้ชัดเจน โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบการเงินพัสดุ ตามกรอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 9.2 ก าหนดแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเงินพัสดุในฝ่ายบริหารทั่วไปให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบฯ  
 9.3 มีการติดตามผล ตรวจสอบการเงินและพัสดุอย่างสม่ าเสมอ 
 

5. ข้อมูลท่ีได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของ จังหวัดหรือท่ีมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 จังหวัดระยอง ได้จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 
 1. ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 1 จุด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า)    
 2. ส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้ ณ จุดให้บริการ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 3. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์สามารถส่งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไดด้ังนี ้
 3.1 ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ .1567 หรือส่งถึงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง 
ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150 
 3.2 ทางเว็บบอร์ดศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง  www.rayong.go.th  
 3.3  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3869 4000 หรือ 0 3864 0700  ทุกวันในเวลาราชการ 
 3.4  ด้วยตนเอง พร้อมน าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 4. หน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ ส่งเร่ืองร้องเรียนมาให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการ 
 

 ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของจังหวัดระยอง ในปงีบประมาณ 2551  
 1. ไม่มีเร่ืองกล่าวหา /ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขอ งรัฐและข้อมูลจัดซื้อ /จัดจ้าง และไม่มีส านวนที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แจ้งให้จังหวัดด าเนินการในส่วราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 2. ส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง 
    มีเร่ืองร้องเรียน รวม 38 ราย ด าเนินการแล้วเสร็ จ 27 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการหรือด าเนินคดีทาง
กฎหมาย  11 ราย โดยสรุปประเด็นเร่ืองร้องเรียนได้ ดังน้ี 
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ล าดับ 

 
เร่ือง 

ผลการด าเนินงาน 

แล้วเสร็จ 
(ราย) 

ยังไม่เสร็จ 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

1 การโฆษณาสินค้าหรือบริการ 8 5 13 
2 การซื้อขายบ้านจัดสรร ที่ดิน อาคารชุด 14 2 16 
3 การท าสัญญาทั่วไป 5 4 9 

           รวม 27 11 38 
 

* ข้อมูลจากแบบรายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 (ปัญหา 3 ล าดับแรก) 
จังหวัดระยอง (ณ 1 ต.ค. 50- 30 ก.ย. 51) 
 

  3. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
  มีเร่ืองร้องทุก ข์/ร้องเรียน  รวม 187 เร่ือง  ด าเนินการแล้วเสร็จ 115  เร่ือง อยู่ระหว่างด าเนินการ 37  
เร่ือง และด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ยุติ 35 เร่ือง โดยสรุปประเด็นการร้องเรียน ดังนี ้
 

 
ล าดับ 

 
กลุ่มปัญหา / ประเด็นเร่ือง 

ผลการด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แก้ไข 
ยุติแล้ว 
(เร่ือง) 

ด าเนินการแล้ว 
แต่ยังไม่ยุติ 

(เร่ือง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เร่ือง) 

รวม 
(เร่ือง) 

1. กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด 

16 2 1 19 เรื่องที่อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ
ส่วนมากเป็น
เรื่องที่เข้ามา
ใหม่ในช่วง
เดือนส.ค.-
ก.ย. 

2. กลุ่มปัญหาได้รับความเดือดร้อน 38 15 16 69* 

3. กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21 5 5 31*  
4. กลุ่มปัญหาที่ดิน 11 4 4  19 
5. กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ 22 6 8  36* 

6. กลุ่มเร่ืองทั่วไป 7 3 3 13 

รวมทั้งสิ้น 115 35  37 187 
 

* ข้อมูลจากเอกสารการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551) 
 

 จากข้อมูลการด าเนินการทางวินัยข้าราชการในปีงบประมาณ 255 1 ตั้งแต่เดือน  1 ตุลาคม 255 0-            
30 กันยายน 2551 ไม่มีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัย  

จากการรวบรวมข้อมูลเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ พบว่า จ านวนเร่ืองที่มีผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ มากที่สุด         
3 อันดับแรก โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นปัญหา คือ 
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อับดับที่ 1 กลุ่มปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน มีจ านวนทั้งสิ้น 69 เร่ือง แก้ไขยุติแล้ว 38  เร่ือง  มีการ
ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ยุติ 15 เร่ือง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 16 เร่ือง 

อันดับที่ 2  กลุ่มปัญหาขอความช่วยเหลือ /สงเคราะห์  มีจ านวนทั้งสิ้น 36  เร่ือง แก้ไขยุติแล้ว  22  เร่ือง 
มีการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ยุติ 6 เร่ือง  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เร่ือง 

อันดับที่ 3  กลุ่มปัญหากลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ มีจ านวนทั้งสิ้น  31 เร่ือง แก้ไขยุติแล้ว  21 เร่ือง มีการ
ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ยุต ิ5 เร่ือง  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เร่ือง 

 

การด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่ามีปัญหา อุปสรรคบางประการ 
ท าให้การด าเนินการค่อนข้างล่าช้า โดยเร่ืองร้องทุกข์ /ร้องเรียน จ านวน  225  เร่ือง ด าเนินการเสร็จแล้ว 177 เร่ือง 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ  48 เร่ือง เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

1. บางหน่วยงานยังไม่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของประชาชนเท่าที่ควร ท าให้ในบางกรณีไม่ได้
รับการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด 

2. การด าเนินการในบางเร่ืองต้องอาศัยเวลา ในบางกรณีอาจต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการอย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
บางหน่ วยงานไม่มีผู้รับผิดชอบงานร้องเรียน /ร้องทุกข์โดยตรง ท าให้ไม่สามารถติดตามผลการด าเนินการได้ดี
เท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความส าคัญในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนแก่ข้าราชการหรือผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ส่วนราชการแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องควรจัดท าแผนผังแสดงรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน  และ

ระยะเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนแต่ละเร่ืองแต่ละประเภทให้ชัดเจน  
3. หัวหน้าส่วนราชการควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ โดยตรง และจัดให้มี

ผู้รับผิดชอบในจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 

6. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ /หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ านวน  3 โครงการ  

 ปีงบประมาณ พ .ศ.2552 จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 
263,989,300.00 บาท เพื่อด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ.2552 
จ านวน 41 โครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงาน ปปช.ก าหนด ในการคัดเลือกโครงการดั งกล่าว 
จ านวน 3 โครงการ เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วย 
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 1. เป็นแผนงาน /โครงการที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง ส่วน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ  
 2. เป็นแผนงาน /โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือ            
การให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน และ  
 3. เป็นแผนงาน /โครงการที่ใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน /โครงการอ่ืนของ             
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจหรือต่างส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงเดียวกัน และ  
 4. เป็นแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี หรือ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
 โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 3 โครงการและจัดล าดับ ดังนี ้
 

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบ
กับงบประมาณท้ังหมด 

1 โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดพร้อม              
ทั้งปรับภูมิทัศน์การเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ 

62,000,000 23.49 

2 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียเกาะเสม็ด 25,000,000 9.47 
3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าบ้านเหมืองแร่                  

หมู่ 4 ต.น้ าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
20,000,000 7.59 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน /โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 โดยให้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส านัก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นและให้หน่วยงานดังกล่าว แนบผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงไป พร้อมกับค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ทั้งนี้ ให้รวมถึงการขอ
งบประมาณ งบกลางของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี ้
 แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ควรท าการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีใน  2 ลักษณะ คือ 
 1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์มี 3 ประเภท ได้แก่  
  (1) ความเสี่ยงด้านแนวทางการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area)  
  (2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk)  
  (3) ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)  
 2. ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมี 8 ประเภท ได้แก่  
  (1) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
  (2) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยรั บผิดชอบโครงการ 
(Participation)  
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  (3) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม (Virtue)  
  (4) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส (Transparency)  
  (5) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ (Value for 
Money)  
  (6) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rules of Law)  
  (7) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
เสีย (Participation) 
  (8) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในเร่ืองของการกระจายผลประโยชน์ของ
โครงการอย่างเป็นธรรมไปยังภาคส่วนต่างๆ (Value for Money)  
  พร้อมทั้งควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทอ่ืน ๆ 
ได้แก่ 
  1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม เช่น ความไม่มั่นคงของรัฐบาล การแทรกแซงจากผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น  
  2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของ
อัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น  
  3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความคลุมเครือของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ  ต่าง ๆ 
ความไม่ มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น  
  4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การล้าหลังของ
เทคโนโลยี เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป 
เป็นต้น  
  5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ เช่น การขาดแคลนบุคลากร การขาดแ คลนทรัพยากร       การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ เป็นต้น  
  6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น  
 

 โดยให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจใช้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามคู่มือการวางแผน  และบริหาร
โครงการของส านักงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอ บแล้วในวันที่  27 มีนาคม 2550  มาประกอบการ
พิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ถ้ามีความเสี่ยงประเภทใด จะต้องระบุถึงแนวทา งการจัดการกับความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2552 ดังกล่าว จึงน า
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ดังนี้ 
 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์ - การใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง 

- ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากก ว่าส่วนร่วมและไม่ยึดมั่นใน
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หลักธรรมภิบาล 
ความโปร่งใส - ไม่เปิดเผยข้อมูลและผลการด าเนินงาน 

- เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อมูล 
- การด าเนินการที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ความยุติธรรม - ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมไม่เสนอภาค 
- เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 
- การด าเนินการท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความยุติธรรม 

ความสามัคคี - แบ่งพรรคแบ่งพวก 
- ไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน 

ความมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนด 
- ขาดระบบและขาดขั้นตอนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบ - ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 

ความมุ่งเน้นผลงาน - งานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
- งานไม่มีคุณภาพ 

ความคล่องตัว - ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การทุจริตคอร์รัปชั่น - รับสินบนในการปฏิบัติงาน 

- ไม่มีการป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบด้านการเงิน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด  3  โครงการ 

 

องค์ประกอบของ 
ธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างถนนท่องเท่ียวบนเกาะ
เสม็ดพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน ์
การเดินเทา้ศึกษาธรรมชาต ิ

โครงการก่อสร้าง 
บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
เกาะเสม็ด 

โครงการก่อสร้าง 
สถานีสูบน้ าบ้านเหมืองแร ่หมู่ 

4  ต.น้ าเป็น  
อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง 

ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซ่ือสัตย์ 

3 2 3 

ความโปร่งใส 2 2 2 
ความยุติธรรม 3 4 2 
ความสามัคค ี 3 2 2 
ความมีประสิทธิภาพ 2 3 2 
ความรับผิดชอบ 2 3 2 
ความมุ่งเน้นผลงาน 3 3 2 
ความคล่องตัว 3 3 3 
การทุจริตคอร์รัปชั่น 2 2 2 

ผลรวม 23 24 20 
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หมายเหตุ : ก าหนดความรุนแรงของความเสี่ยงของโครงการ ดังนี้ 
 4   มีค่าความรุนแรงมากที่สุด 
 3  มีความความรุนแรงมาก 
 2  มีความรุนแรงปานกลาง 
 1  มีความรุนแรงน้อย 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สรุปดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียเกาะเสม็ด เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ 24 คะแนน โดย
ความเสี่ยงด้านความยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมไม่เสมอภา ค   เอ้ือประโยชน์ให้กับ
กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ และการด าเนินการท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความยุติธรรม เป็นความเสี่ยงที่รุนแรง
มากที่สุด ส่วนความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากมีหลายองค์ประกอบ เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ความ
มุ่งเน้นผลงาน และความคล่องตัว 
 2. โครงการก่อสร้างถนนท่องเท่ียวบนเกาะเสม็ดพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์การเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ  เป็น
โครงการที่มีความเสี่ยงเป็นล าดับรองลงมา คือ 23 คะแนน โดยมีความเสี่ยงในระดับรุนแรง คือ มีค่าคะแนน 3 
คะแนน ได้แก่ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ค วามสามัคคี ความมุ่งเน้นผลงาน และ
ความคล่องตัว 
 3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าบ้านเหมืองแร่  หมู่ 4 ต.น้ าเป็น อ .เขาชะเมา  จ.ระยอง เป็นโครงการที่มี
ความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน โดยมีองค์ประกอบที่เสี่ยงมาก 2 ด้าน คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ และความคล่องตัว 

แผนบริหารความเสี่ยง 
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด  3  โครงการ 

 

 
โครงการ 

 
ความเสี่ยง 

การควบคุมความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
ระยะเวลา 

โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัด
น้ าเสียเกาะเสม็ด 

การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอยา่ง
ไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาค   เอื้อ
ประโยชน์ให้กับกลุ่มหนึ่งเป็น
พิเศษ และการด าเนินการท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อถือใน
ความยุติธรรม 

- ท าความเข้า ใจ
และช้ีแจงแนว
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที ่
- จัดท ากระบวนงาน
ที่ชัดเจน 

4 - ท าความเข้า ใจและ
ช้ีแจงแนวปฏิบัติต่อ
เจ้าหน้าที ่
- จัดท า กระบวนงานที่
ชัดเจน 
- เผยแพร่โครงการผ่าน
ส่ือรูปแบบต่างๆ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2552 

โครงการก่อสร้างถนน
ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด
พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์การ
เดินเท้าศึกษาธรรมชาต ิ

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความซ่ือสัตย์ ความ
ยุติธรรม ความสามัคคี ความ
มุ่งเน้นผลงาน และความ
คล่องตัว 

- จัดท ากระบวนงาน
ที่ชัดเจน 
- ติดตามผลการ
ด าเนิน งาน 

3 - จัดท ากระบวนงานที่
ชัดเจน 
- จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2552 



37 

 
 

- ตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

โครงการก่อสร้างสถานีสูบ
น้ าบ้านเหมืองแร ่หมู่ 4 
 ต.น้ าเป็น  อ.เขาชะเมา  
จ.ระยอง 

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความซ่ือสัตย์ และความ
คล่องตัว 
 

- จัดท ากระบวนงาน
ที่ชัดเจน 
- ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

3 - จัดท ากระบวนงานที่
ชัดเจน 
- เผยแพร่โครงการผ่าน
ส่ือรูปแบบต่างๆ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2552 

7. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก- ภายในของจังหวัดระยอง ได้แก่ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
ปัญหาและอุปสรรค 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายในที่มีผลต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ในจังหวัดระยอง สรุป ดังนี้ 
  จุดเด่น 
  1. ข้าราชการมีความรู้ความสามารถในการท างานที่หลากหลาย 
  2. ข้าราชการมีความสามัคคี และมีการบูรณาการท างานมากขึ้น 
  3. ผู้บริหารสนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบ โปร่งใส  และตรวจสอบได้  
  จุดด้อย 
  1. เจ้าหน้าที่มีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
  2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนรู้ กระบวนความคิดที่เป็นระบบ 
  3. เจ้าหน้าที่บางคนยังยึดติดค่านิยมและวัฒนธรรมเดิมไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง    
  4. ส่วนราชการยังขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 
  โอกาส 
  1. รัฐบาลประกาศให้แผนปฏิบัติการสร้างราชการใส สะอาด  เป็นนโยบายและแผนระดับชาติ 
  2. ส านักงาน  ก.พ. เป็นที่ปรึกษาในการจัดต้ังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  และก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
  3. มีการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและส านึกถึงภัยพิบัติจากการทุจริตคอร์รัปชัน  
  4. นโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มุ่งเน้น ให้มีการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน 
  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  1. กฎ ระเบียบ ในปัจจุบันยังมีความล้าสมัย ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
ท างานยุคใหม่ 
  2. ระบบอุปถัมภ์และการเอ้ือประโยชน์ระหว่างข้าราชการและกลุ่มผลประโยชน์ 
  3. ความชัดเจนในนโยบายของส่วนกลาง กับระยะเวลาในการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน 
  4. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 
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ส่วนที ่  3 
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต4 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION)  
  จังหวัดระยองในฐานะที่มี ข้าราชการมีความรู้ความสามารถในการท างานที่หลากหลาย  มีความสามัคคี  
และมีการบูรณาการท างาน รวมทั้งมีการมีผู้บริหารที่สนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบ  
โปร่งใส   และตรวจสอบได้  และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ.2552-2555 จึงก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า 
 

  “จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” 
 

2. พันธกิจ (Mission)  
 (1)    เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  (3) ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  (4) สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรั ฐให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง 
 

3. เป้าหมายประสงค์ (TARGET)  
 (1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดระยอง มีจิตส านึกในเร่ืองของความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส  เป็น
ธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  
 (2) จังหวัดระยองมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว  และโปร่งใส                
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  
 (3) ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 (4) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  
 (5) พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดระยองที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ดังนี ้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 :  ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
           ในจังหวัดระยอง 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ปร ะชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกล ไกในการ
แก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง มีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม   
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็น ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/การฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.2 ส่งเสริมแหล่งเรีนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูควา มดู ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้างการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม 
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมี ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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   4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี   2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและปร ะพฤติมิชอบที่

อาจจะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 
  วัตถุประสงค์  
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ เสริมสร้างและพั ฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินการ 
 1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาค
ส่วนต่าง ๆ 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ 
  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชน มีการต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี   3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 
  วัตถุประสงค์  
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
  มาตรการ/แนวทางด าเนินการ 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะ สม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ 
  1.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกังภารกิจและความรับผิดชอบ 
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  1.2 ให้หน่วยงานภาครัฐควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติ งานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง และเป็นธรรม 
  2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงา นภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทจริต เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 วัตถุประสงค์  
   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง สร้างมาตรฐาน ทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
  มาตรการ/แนวทางด าเนินการ 
  1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าสารด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ก าหนดให้มีหน่ วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

5. ผลที่คาดหวัง  
 (1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐในพื้นที่ จังหวัดระยอง มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่ อประชาชน            
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
 (2) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (3) สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
 (4) พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2552-2555  

 

*****************************



 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)       

ยุทธศาสตร ์
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
1) ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ
สร้างวินัย 
แก่ทุกภาคส่วน 

1.1) ส่งเสริม
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 ส่งเสริม
จิตส านึก 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 ส่งเสริม
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 ส่งเสริม
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

1.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 
 

1.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

1.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 
 

1.1) จ านวนครั้ง
การส่งเสริม:   
ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/ป ี 

1.1) จ านวนครั้ง
การส่งเสริม:   
ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/ป ี 

1.1) จ านวนครั้ง
การส่งเสริม:   
ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/ปี  

1.1) จ านวนครั้ง
การส่งเสริม:   
ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/ป ี 

- ทุกส่วน
ราชการ 
 

1.2) ส่งเสริม
ค่านิยมและ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบัติราชการ 

1.2) ส่งเสริม
ค่านิยมและ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบัติราชการ 

1.2) ส่งเสริม
ค่านิยมและ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบัติราชการ 

1.2) ส่งเสริม
ค่านิยมและ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 1.2) จ านวนการ
ส่งเสริม: 
ไม่น้อยกว่า 
2 เรื่อง/ครั้ง/ป ี

1.2) จ านวนการ
ส่งเสริม: 
ไม่น้อยกว่า 
2 เรื่อง/ครั้ง/ป ี

1.2) จ านวนการ
ส่งเสริม: 
ไม่น้อยกว่า 
2 เรื่อง/ครั้ง/ปี 

1.2) จ านวนการ
ส่งเสริม: 
ไม่น้อยกว่า 
2 เรื่อง/ครั้ง/ป ี

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

- 
 
 
 

1.3) โครงการ
ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม 
จริยธรรม
ข้าราชการ 

1.3) โครงการ
ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม 
จริยธรรม
ข้าราชการ 

1.3) โครงการ
ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม 
จริยธรรม
ข้าราชการ 

- 1.3) 
50,000 

1.3) 
50,000 

1.3) 
50,000 

- 1.3.1) จ านวน
หลักสูตร :  
1 หลักสูตร/ป ี
1.3.2) ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ:  80% 

1.3.1) จ านวน
หลักสูตร :  
1 หลักสูตร/ปี 
1.3.2) ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ:  80% 

1.3.1) จ านวน
หลักสูตร :  
1 หลักสูตร/ปี 
1.3.2) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจ:  80% 

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

2) รวมพลัง
แผ่นดินป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

2.1) จัดกิจกรรม
เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี
และพลังของ
แผ่นดิน 

 

2.1) จดักิจกรรม
เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี
และพลังของ
แผ่นดิน 

 

2.1) จัดกิจกรรม
เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี
และพลังของ
แผ่นดิน 

 

2.1) จัดกิจกรรม
เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี
และพลังของ
แผ่นดิน 

 

2.1) 
50,000 

2.1) 
50,000 

2.1) 
50,000 

2.1) 
50,000 

2.1)  จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.1)  จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.1)  จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.1)  จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 
 



 

ยุทธศาสตร ์
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
2.2) ยกย่อง
ข้าราชการเป็น
แบบอย่างความ
ซื่อสัตย์ 

2.2) ยกย่อง
ข้าราชการเป็น
แบบอย่างความ
ซื่อสัตย์ 

2.2) ยกย่อง
ข้าราชการเป็น
แบบอย่างความ
ซื่อสัตย์ 

2.2) ยกย่อง
ข้าราชการเป็น
แบบอย่างความ
ซื่อสัตย์ 

- 
 

- - - 2.2) จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.2) จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.2) จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

2.2) จ านวนครั้ง
การจัดกิจกรรม: 
1 ครั้ง/ป ี

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

3) เสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 

3.1) จัดประชุม
ประจ าเดือน
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
หน่วยงานใน
จังหวัด เพื่อเน้น
ย้ าความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

3.1) จัดประชุม
ประจ าเดือน
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
หน่วยงานใน
จังหวัด เพื่อเน้น
ย้ าความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

3.1) จัดประชุม
ประจ าเดือน
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
หน่วยงานใน
จังหวัด เพื่อเน้น
ย้ าความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

3.1) จัดประชุม
ประจ าเดือน
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
หน่วยงานใน
จังหวัด เพื่อเน้น
ย้ าความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

3.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 
 
 

3.1)  
งบปกต ิ

3.1)  
งบปกต ิ

3.1)  
งบปกต ิ

3.1) จ านวนครั้ง
การจัดประชุม: 
3 ครั้ง/ป ี

3.1) จ านวนครั้ง
การจัดประชุม: 
3 ครั้ง/ป ี

3.1) จ านวนครั้ง
การจัดประชุม: 
3 ครั้ง/ป ี

3.1) จ านวนครั้ง
การจัดประชุม: 3 
ครั้ง/ป ี

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 
 

3.2) บริหาร
จัดการข้อมูลการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2) บริหาร
จัดการข้อมูล
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2) บริหาร
จัดการข้อมูลการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2) บริหาร
จัดการข้อมูลการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

- - - - 3.2) จ านวนครั้ง
การบันทึก
ข้อมูล/การ
รายงาน/
ด าเนินการ 
 

3.2) จ านวนครั้ง
การบันทึก
ข้อมูล/การ
รายงาน/
ด าเนินการ 
 

3.2) จ านวนครั้ง
การบันทึก
ข้อมูล/การ
รายงาน/
ด าเนินการ 
 

3.2) จ านวนครั้ง
การบันทึกข้อมูล/
การรายงาน/
ด าเนินการ 
 

- ทุกส่วน
ราชการ 
 

3.3) พัฒนา
ระบบการ
ควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.3) พัฒนา
ระบบการ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.3) พัฒนา
ระบบการ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.3) พัฒนา
ระบบการ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสี่ยง 

- - - - 3.3.1)  จ านวน
ครั้งที่รายงาน 
 3 ครั้ง/ป ี
3.3.2) จ านวน
หน่วยงาน/
โครงการที่
ตรวจสอบและ
รายงาน 

3.3.1)  จ านวน
ครั้งที่รายงาน 
 3 ครั้ง/ป ี
3.3.2) จ านวน
หน่วยงาน/
โครงการที่
ตรวจสอบและ
รายงาน 

3.3.1)  จ านวน
ครั้งที่รายงาน 
 3 ครั้ง/ป ี
3.3.2) จ านวน
หน่วยงาน/
โครงการที่
ตรวจสอบและ
รายงาน 

3.3.1)  จ านวนครั้ง
ทีร่ายงาน 
 3 ครั้ง/ป ี
3.3.2) จ านวน
หน่วยงาน/
โครงการที่
ตรวจสอบและ
รายงาน 

- ส านักงาน
จังหวัด 
 



 

ยุทธศาสตร ์
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
 3.4) การ

ด าเนินการกรณี
การทุจริต 

3.4) การ
ด าเนินการกรณี
การทุจริต 

3.4) การ
ด าเนินการกรณี
การทุจริต 

3.4) การ
ด าเนินการกรณี
การทุจริต 

- - - - 3.4) จ านวนเรื่อง
มีการรายนงาน/
มีการด าเนินการ
กรณีทุจริต 

3.4) จ านวนเรื่อง
มีการรายนงาน/
มีการด าเนินการ
กรณีทุจริต 

3.4) จ านวนเรื่อง
มีการรายนงาน/
มีการด าเนินการ
กรณีทุจริต 

3.4) จ านวนเรื่องมี
การรายนงาน/มี
การด าเนินการ
กรณีทุจริต 

- ทุกส่วน
ราชการ 

4) สร้างบุคลากร
มืออาชีพป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

4.1 โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดการความรู้
เพื่อสร้าง
ข้าราชการเป็น
มืออาชีพ 

4.1 โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดการความรู้
เพื่อสร้าง
ข้าราชการเป็น
มืออาชีพ 

4.1 โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดการความรู้
เพื่อสร้าง
ข้าราชการเป็น
มืออาชีพ 

4.1 โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดการความรู้
เพื่อสร้าง
ข้าราชการเป็น
มืออาชีพ 

4.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

4.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

4.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

4.1)  
งบปกต ิ
 
 
 
 

4.1.1) จ านวน
หลักสูตร: 
1 หลักสูตร/ป ี
4.1.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.1.1) จ านวน
หลักสูตร: 
1 หลักสูตร/ป ี
4.1.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.1.1) จ านวน
หลักสูตร: 
1 หลักสูตร/ปี 
4.1.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.1.1) จ านวน
หลักสูตร: 
1 หลักสูตร/ปี 
4.1.2) ร้อยละของ
ผูฝ้ึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

4.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

4.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

4.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

4.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

4.2)  
งบปกต ิ
 
 

4.2)  
งบปกต ิ
 
 

4.2)  
งบปกต ิ
 
 

4.2)  
งบปกต ิ
 
 

4.2.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.2.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.2.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.2.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.2.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.2.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.2.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.2.2) ร้อยละของ
ผูฝ้ึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

4.3 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลตาม
หลักคุณธรรม 

4.3 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลตาม
หลักคุณธรรม 

4.3 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลตาม
หลักคุณธรรม 

4.3 โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลตาม
หลักคุณธรรม 

4.3)  
งบปกต ิ
 
 

4.3)  
งบปกต ิ
 
 

4.3)  
งบปกต ิ
 
 

4.3)  
งบปกต ิ
 
 

4.3.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.3.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.3.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.3.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.3.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.3.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

4.3.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.3.2) ร้อยละของ
ผูฝ้ึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

- ส านักงาน
จงัหวัดระยอง 

4.4 โครงการ
พัฒนาระบบ
แรงจูงใจ
ข้าราชการ 

4.4 โครงการ
พัฒนาระบบ
แรงจูงใจ
ข้าราชการ 

4.4 โครงการ
พัฒนาระบบ
แรงจูงใจ
ข้าราชการ 

4.4 โครงการ
พัฒนาระบบ
แรงจูงใจ
ข้าราชการ 

4.4)  
งบปกต ิ
 
 

4.4)  
งบปกต ิ
 
 

4.4)  
งบปกต ิ
 
 

4.4)  
งบปกต ิ
 
 

4.4.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.4.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี

4.4.1)  
1 หลักสูตร/ป ี
4.4.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี

4.4.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.4.2) ร้อยละ
ของผู้ฝึกอบรมมี

4.4.1)  
1 หลักสูตร/ปี 
4.4.2) ร้อยละของ
ผูฝ้ึกอบรมมี

- ส านักงาน
จังหวัดระยอง 



 

ยุทธศาสตร ์
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

ความรู้ ความ
เข้าใจ: 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดระยอง 
 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1) ปลูกจติส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต 
 

งบปกต ิ 1.1) จ านวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ์ 
 

ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/เรื่อง/ป ี

- ทุกส่วนราชการ 
 

1.2) จัดท าและเผยแพร่จรรยาบรรณข้าราชการในเรื่องต่าง ๆ  - 1.2) จ านวนครั้ง/เรื่องที่
เผยแพร่   
 

ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้ง/เรื่อง/ป ี

- สนจ.ระยอง 

2) รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน 
 

50,000 2.1) จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง/ป ี
 

- สนจ.ระยอง 

2.2) คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552  -  2.2) จ านวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง/ป ี
 

- สนจ.ระยอง 

3) เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1) จัดประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานใน
จังหวัด เพื่อเน้นย้ าความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

งบปกต ิ 3.1) จ านวนครั้งการ
ประชุม 
 

3 ครั้ง/ป ี - สนจ.ระยอง 

3.2) พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - 3.2.1) จ านวนครั้งที่
รายงาน 
3.2.2) จ านวนหน่วยงาน/
โครงการที่ตรวจสอบ
และรายงาน 

ไม่น้อยกว่า 
3 ครั้ง/ป ี

- สนจ.ระยอง 
- สนง.คลังจังหวัด 



 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3.3) การบริหารจัดการข้อมูลการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
     3.3.1) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง การประกวดราคา 
การประมูลด้วยวิธี E-Auction 
     3.3.2) การรายงานการทุจริตตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
     3.3.3) ระบบรับแจ้งการทุจริต 

- 3.3) จ านวนเรื่อง: 
-ที่บันทึกข้อมูล/รายงาน/
ด าเนินการ 

มีบันทึกข้อมูล/
รายงาน/
ด าเนินการ 

- สนจ.ระยอง 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
- สนจ.ระยอง  

3.4) การด าเนินการกรณีการทุจริต 
     3.4.1) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 
     3.4.2) การร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญา 
     3.4.3) การรายงานส านวนการสอบสอนตามที่ สนง.ปปช. 
ขอทราบ 

- 3.4) จ านวนเรื่อง: 
-ที่  รายงาน/ด าเนินการ
กรณีทุจริต 

มีการรายงาน/
ด าเนินการกรณี

ทุจริต 

- ทุกส่วนราชการ 

4) สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

4.1) โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างข้าราชการเป็น
มืออาชีพ 

งบปกต ิ 4.1.1) จ านวนหลักสูตร: 
4.1.2) ร้อยละของผู้
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ 

1 หลักสูตร 
80 % 

 

- สนจ.ระยอง 

4.2) โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

งบปกต ิ 4.2.1) จ านวนหลักสูตร: 
4.2.2) ร้อยละของผู้
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ 

1 หลักสูตร 
80 % 

 

- สนจ.ระยอง 

4.3) โครงการพัฒนาะรบบประเมินผลตามหลักคุณธรรม งบปกต ิ 4.3.1) จ านวนหลักสูตร: 
4.3.2) ร้อยละของผู้
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ 
 

1 หลักสูตร 
80 % 

 

- สนจ.ระยอง 



 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4.4) โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจข้าราชการ งบปกต ิ 4.4.1) จ านวนหลักสูตร: 

4.4.2) ร้อยละของผู้
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ 

1 หลักสูตร 
80 % 

 

- สนจ.ระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


