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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔  
---------------------------------------- 

 

บทน า 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน า
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ซึ่ง
ได้มีมติเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 ประกอบกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
  จังหวัดระยองได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 255๔ ตามมิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวท่ีชี้วัดท่ี ๗ “ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” น้ าหนักร้อยละ ๓ โดยจังหวัดระยองได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ ร่วมกับ
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีส านักงาน
ตั้งอยู่ในภูมิภาคและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 (ไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด กล่าวคือ ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  255๓ การวิเคราะห์  ผลการส ารวจความคิดเห็นสถานการณ์ด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของจังหวัด  น ามา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนแม่บทให้ทุกส่วนราชการน าไปด าเนินการ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัดระยอง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
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๑.  ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด และผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  
 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

 
ร้อยละ

ความส าเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดนิวันท่ี 5 

ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม ศาลากลางระยอง 

- ร้อยละของ
ข้าราชการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1 ครั้ง/500 
คน 

- ขรก.เข้ารว่มพิธ ี 
1 ครั้ง/500 คน 
 

- ขรก.มีจิตส านกึ 
ค่านิยม การเป็น 
ขรก.ที่ดี 

100 

2. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น                   
ปี 2553 

- จ านวน
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่
ได้รับคัดเลือก 

1 ครั้ง/ 
ไม่ต่ ากว่า 

3 คน 

- ขรก.และลกูจ้าง
ได้รับคัดเลือก 3 
คน 
 

- ขรก.และลกูจ้าง
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดี 

100 

3. โครงการรักบ้านเรา/ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกใหรู้้จักละอายกับการเอา
ผลประโยชน์ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว 

- จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

9 คน - บุคลากร สนง.
เข้าร่วมโครงการ 
9คน 
 

- บุคลากร  
มีจิตส านึกไม่เอา
ประโยชน์ส่วนรวม
ไปใช้ส่วนตัว 

100 

4. โครงการส่งเสริมจิตใจใฝ่คณุธรรม สวด
มนต์/นั่งสมาธิแลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ทุกวันก่อนเริ่มงานวันใหม่ 

- จ านวน จนท.ท่ี
ผ่านการอบรม 
 

5 คน 
 
  

- จนท.ได้รับ
ความรู้  5 คน 
 

- จนท.มีพฤตกิรรม
ในการท างาน การ
ให้บริการเรียบร้อย  
มีคุณธรรมมากขึ้น 

100 

5. โครงการสร้างสุจริตใจสัญจร - ร้อยละของ 
ขรก.และ ปชช.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 95 

- ขรก.และปชช.
เข้าร่วม 300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
100 

- ขรก.มีจิตส านกึ 
ค่านิยม การเป็น 
ขรก.ที่ดี 

100 

6. โครงการยกย่องเชิดชูผูสุ้จรติ - จ านวน นร.
นิสิต นศ.ขรก. 
ปชช.ที่ได้รับการ
ยกย่อง 

ครั้งละไม่
น้อยกว่า 5 

ราย 

- นร. นิสิต นศ. 
ขรก.ปชช.ที่ได้รับ
โล่ห์ ประกาศ
เกียรติคุณ 
 5 ราย 

- ขรก.และลกูจ้าง
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดี  

100 

7. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม คณุธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 
โปร่งใสในการปฏิบัติให้ ขรก. ลูกจา้งประจ า 
และ พนง.ราชการในสังกัด 

- ร้อยละบุคลากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

-จนท.ได้รับ
ความรู้ในเร่ืองที่
อบรมจ านวน 16 
คน ร้อยละ 100 
 

- จนท.น าความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

100 

8. เน้นย้ า ให้ความรู้การด าเนินชีวติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสรมิการเรียนรู้
และปฏิบตัิตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
จิตส านึกประหยดัการใช้ทรัพยากร 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 - บุคลากร ได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 
100 (50 คน) 

-จนท.น าความรู้ไป
ใช้ด าเนินชีวิต 

100 

9. รณรงค์ ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์จุริต สร้าง
จิตส านึก ประหยดัการใช้ทรัพยากร 

- จ านวนครั้งการ
รณรงค์ส่งเสริม 

12 ครั้ง 
(เดือนละ

ครั้ง) 

- จัดประชุมจนท.
สนง.เพื่อรณรงค์ 
12 ครั้ง/ปี  

- จนท.มีจิตส านกึ 
ค่านิยมซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

100 

10. ควบคมุ ก ากับ ดูแล การปฏบิัติงานการ
ประพฤติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เป็นตาม
มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม ปฏิบัติ
ราชการอย่างโปร่งใส 

- จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรม 

เดือนละครั้ง - จัดประชุมจนท.
สนง.เพื่อรณรงค์  
12 ครั้ง/ปี 
 

- จนท.ประพฤติตน
ตามมาตรฐาน
จริยธรรม 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
                    และสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
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โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

 
ร้อยละ

ความส าเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
11. สร้างขวัญก าลังใจคุณภาพการท างาน 
คุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

- จ านวนจนท.ที่
ได้รับการจัด
สวัสดิการ 

ร้อยละ 85 - จนท.ทั้งหมด
ได้รับการจัด
สวัสดิการฯ ร้อย
ละ 100 

-  จนท.มีขวัญ
ก าลังใจ มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดี
ขึ้น 

100 

12. ปลูกจิตส านึก ค่านิยมและวฒันธรรมการ
ท างานใหม่เจ้าหน้าที ่
    - โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ขรก. พนง.ราชการทณัฑสถานเปิด
ห้วยโป่ง 

- จ านวน จนท.ท่ี
มีความสีย่งเข้า
ฝึกอบรม  
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

จนท.ที่มีภาวะ
เส่ียงด้านสุขภาพ
และจนท.ที่สนใจ
เข้าร่วมฝึกอบรม 
ร้อยละ 100 

- จนท.ตระหนกัใน
การดูแลสุขภาพมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

100 

13. จดับอร์ดประชาสัมพันธ์จรยิธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลบริเวณหน้าส านกังานฯ 

- ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ
การ
ประชาสมัพันธ์ 

ร้อยละ 100 -จนท.ได้รับ
ความรู้ 32 คน  
(ร้อยละ 100) 
 

- จนท.น าความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ด ารงชีวิต 

100 

14. จดัประชุมบุคลากรของหน่วยงานโดย
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย 

- จ านวนครั้ง
การประชุมที่
สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัย 

อย่างน้อย 6 
ครั้ง/ป ี

- จัดประชุม 6 
ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 
 
 

-จนท.น าความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้
บริการปชช.ได้
รวดเร็วขึ้น 

100 

15. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับหลักคณุธรรม จรยิธรรม วินัยและ
หลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

- จ านวนครั้งท่ีส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การอบรม/
สัมมนาฯ 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

- จัดอบรม/
สัมมนา  2 ครั้ง 
 (ร้อยละ 100) 
 

- จนท.น าความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

100 

16. โครงการอบรม “ฝึกจติมุ่งสมัฤทธิ์ของ
งาน” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสอนและน ามาประยกุต์ในการใช้
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน 

- จ านวน
บุคลากรของ
หน่วยงานท่ีเข้ารับ
การอบรม 

30 คน -จนท.ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจจากการ
อบรม 30 คน  
(ร้อยละ 100) 

-จนท.มีคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

100 

17. จดัอบรม/สมัมนา/ประชุมเพือ่ส่งเสรมิ
และรักษาวสิัยทัศน์ ค่านิยม และวฒันธรรม
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

-จ านวนครั้งใน
การอบรม/
สัมมนา/ 
จัดประชุมฯ 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

-จนท.ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจจากการ
อบรม 2 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

- จนท.มีค่านิยม 
วัฒนธรรมการ
ท างานที่ถูกต้อง 

100 

18. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก    
คนดีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประกาศยกย่อง
คนดีเพื่อสร้างค่านิยมร่วมในการเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

- จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรม 

ปีละ 1 ครั้ง/ 
1 คน 

- ประกาศยกย่อง
คนดีโดยการ
ลงคะแนน 1 ครั้ง 

- จนท.ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

100 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

 
 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
1. เผยแพร่ข้อมลูด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซดจ์ังหวัด   

- จ านวนครั้งท่ีเผยแพร่
ข้อมูล 

5 ครั้ง/ป ี -เผยแพร่ข้อมลูฯผ่าน
ทางเว็บไซต์จังหวัด 7 
ครั้ง/ปี   
(ร้อยละ 140) 

- ปชช. /หน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความรู้
เรื่องการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ของจังหวัดให้ส่วนราชการ อ าเภอและท้องถิ่น 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

- จ านวนส่วนราชการที่
ได้รับแจ้ง 

1 ครั้ง/ทุกส่วน
ราชการและ
ท้องถิ่น 

- แจ้งทุกส่วนราชการ 
และอ าเภอทราบ (1 
ครั้ง/32 ส่วนราชการ 
8 อ าเภอ) (ร้อยละ 
100) 

 

3. รับและด าเนินการเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีโดย           
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 

- ร้อยละทีล่ดลงของ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
- ร้อยละของผูร้้องเรียน
ที่ติดต่อได้ได้รับทราบผล
ความคืบหน้าภายใน 
15 วัน 

ลดลงร้อยละ 5 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

-จ านวนเรื่องร้องเรียน
ลดลงจาก 15 เหลือ 
8 เรื่อง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 47 
 
-ผู้ร้องไดร้ับการ
ตอบสนองร้อยละ 60 

480 

4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนท่ีสะดวก - จ านวนเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
- ร้อยละของปชช. 

ร้อยละ 50 -มีการประชาสัมพันธ์
ตามเป้าหมาย ปชช.
ได้รับทราบช่องทาง
ร้องเรียน 
- ปชช.มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ร้องเรียน 

100 

5. ปรับปรุงระบบ วิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    -จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 
5 ด้าน 

- จ านวนการตรวจสอบ
และตรวจประเมินของ
หน่วยงานภายนอก 
 
- ปชช./บุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบมากขึ้น 

จัดท ามาตรฐานฯ 
5 ด้าน 
 
 
ผ่านการตรวจ
ประเมินของกรม
ราชทัณฑ ์

-จัดท ามาตรฐานฯ            
5 ด้าน 
 
 
-ระบบการท างานของ
จนท.  มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ผ่านการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

100 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้
ทันสมัย น านวัตกรรมมาใช้และเปน็ท่ียอมรับ
ของสังคม 
- จัดท าโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับขรก. /ลูกจ้าง /พนง.
ราชการ 

- จ านวนการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
ให้ทันสมัยน านวัตกรรม
มาใช้ 
- ระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จนท.ในสังกัด -จนท.เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
 
-จนท.สามารถ
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบการท างาน
ให้ทันสมัย รวดเร็ว 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 



๕ 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
7. สร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต 
     - เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ 

- จ านวนครั้งการ
ส่งเสริม 
- ร้อยละของ ปชช. 
 
 

2 ครั้ง/50 คน -มีการประชาสัมพันธ์
ตามเป้าหมาย สร้าง
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต 
-ปชช.มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

100 

8. พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

- จ านวนครั้งท่ีพัฒนา 
 
- ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการตามแผนฯ 

1 ครั้ง - จัดอบรม จนท.ใน
ศูนย์ข่าวสาร 
- จนท.น าความรู้มา
ปฏิบัติงาน 

100 

9. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจา้ง และค่านิยมหลักของ
องค์กรให้ข้าราชการทราบและถือเป็นแนว
ปฏิบัต ิ

- จ านวนครั้งการ
ประชาสัมพันธ์/จ านวนจนท. 
- ร้อยละของ ขรก.และ
ลูกจ้าง 

2 ครั้ง/ 60 คน -จัดส่งจนท.เข้ารบัการ
อบรมจรยิธรรม 
-จนท.น าความรู้มา
ปฏิบัติงาน 

100 

10. ประชาสมัพันธ์การต่อต้านการทุจริต 
      - เผยแพร่ข้อมูล แนวทาง ข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  

- ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการทราบแนวทาง
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานในงาน 

ร้อยละ 80 -จัดท าขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานพร้อมอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

100 

11. โครงการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ตั้งแต่การสอบราคา  
เป็นต้นไป 

ทุกครั้ง -มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง
โดยการติดประกาศ 
เว็บไซต์ทุกครั้งท่ีมีการ
ใช้วธิีสอบราคาขึ้นไป 

100 

12. การรายงานพฤติกรรมของข้าราชการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- จ านวนครั้งท่ีรายงาน
พฤติกรรมของ
ข้าราชการส านักงานฯ  

4 ครั้ง/4 ไตรมาส/ 
(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

-รายงานพฤติกรรม
ด้านการทุจรติของ
ขรก.ในสังกัดทุกไตร
มาส 

100 

13. ติดประกาศและป้ายประชาสมัพันธ์
รณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจรติ 

-จ านวนป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
- ร้อยละของประชาชนผู้
มารับบริการได้รับทราบ 

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  3 
ป้าย 
ร้อยละ 90 

-จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ปชช. 
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
90 รบัทราบข้อมลู 
-ปชช.มีความพึงพอใจ
ในการบริการเรื่อง
ร้องเรียน 

100 

14. สร้างประชาสัมพันธ์ช่องทางที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

- จ านวนช่องทางที่ให้
ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วม ตรวจสอบและ
แจ้งข้อมูลการทุจรติ 
ประพฤติมิชอบ 

อย่างน้อย                      
4 ช่องทาง 

- สนง.มีช่องทางให้
บุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม 4 ช่องทาง  
- ปชช.มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล 
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการให้เกิดความ
โปร่งใส 
 

100 



๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 

15. จดัให้เจ้าหนา้ที่แต่งกายให้เปน็ระเบียบ
เรียบร้อยและใส่ป้ายช่ือ เพื่อให้ประชาชน
สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ง่ายเมือ่มีกรณีการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 

- ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าท่ีที่แต่งกาย
เรียบร้อยและใส่ป้ายช่ือ 

ร้อยละ 100  -จนท.เข้าใจการแต่งกาย
ให้เป็นระเบียบร้อยละ 
100 
-ปชช.สามารถแยกแยะ
ระหว่างจนท.และปชช.
ที่มาติดต่อราชการได้อยา่ง
ชัดเจน 
 

100 

16. ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

3 ช่องทาง -มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3 
ช่องทาง 
 

100 

17. จดัให้มีช่องทางรับฟังความคดิเห็นหรือ
เรื่องร้องเรียนทีส่ะดวกและหลากหลาย 

- จ านวนช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน 

3 ช่องทาง - มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นของสนง.  
3 ช่องทาง 
 

100 

18. เสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
และการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

- จ านวนช่องทางที่มี
การเผยแพร่สื่อสาร 
การแจ้งเบาะแสการ
กระท าทุจรติ 

-  ร้อยละของ ปปช. 
กลุ่มเป้าหมายทราบ
ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

 

ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 80  

 

 
-จัดประชาสัมพันธ์
ตามเป้าหมาย ปชช. 
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 ได้รับทราบ
ช่องทางร้องเรียน 
- ปชช.มีความพึง
พอใจต่อการบริการ
เรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. โครงการประชาสมัพันธ์ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานให้ ปชช.ทราบ 
 
 

- จ านวนป้าย
ประชาสมัพันธ์ตาม
แหล่งชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว 
จ านวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า 6 
ป้าย 
 
 
ไม่น้อยกว่า 
3,000 ครั้ง 

- จัดท าปา้ยคัทเฮาท์ 
ประชาสมัพันธ์ตาม
แหล่งชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว 6 ป้าย 
ทางสถานีวิทยุ FM 
91.25 100.5 
3,040 ครั้ง พูด 
436 ครั้ง 
 
 

100 



๗ 
 

 

 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
1. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 
      - ตรวจสอบด้าน Financial& 
Compliance 
      - ตรวจสอบด้าน Performance 
      - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 
 

- ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีได้รับ
การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ด้าน Financial& 
Compliance 
- ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีได้รับ
การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ด้าน Performance 

ร้อยละ 100 
(12 ส่วนราชการ) 

 
 

ร้อยละ 100 
(2 โครงการ) 

 
 

-จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนฯที่
ก าหนด 12 ส่วน
ราชการ 
 
-จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
3 โครงการ 
- จัดท าแผนปฏิบตัิฯ 1 
ฉบับ 

100 

2. โครงการจัดหาพัสด/ุการจัดท ารายงานขอ
อนุมัต ิ

- ร้อยละของการ
จัดท าเอกสารขอ
อนุมัติถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

-จนท.พัสดุ/หัวหนา้
จนท.พัสดุ จัดท า
เอกสารขออนุมตัิ
ถูกต้องระเบียบ               
ร้อยละ 95  

100 

3. โครงการถ่วงดุลการใช้อ านาจ/กระจาย
การใช้อ านาจการตรวจสอบ 

- ร้อยละของจ านวน
เรื่องที่มีการกระจาย
อ านาจตรวจสอบว่า
ถูกต้อง 
 
 

80 เรื่อง -จนท.พัสดุ/หัวหนา้
จนท.พัสดุมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
ทุกครั้งท่ีมีการจัดซื้อ
จัดจ้างและ
คณะกรรมการ 
กรรมการปฏิบตัิตาม
ระเบียบ 239 เรื่อง 

100 

4. โครงการตรวจสอบภายในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

- จ านวนหน่วยรับ
ตรวจท่ีได้รับการ
ตรวจสอบภายในปี
ละ 2 ครั้ง 
- ข้อทักท้วงได้รับ
การแก้ไข 

2 ครั้ง/ป/ี111 
หน่วยงาน 

 
ร้อยละ 100 

-ทุกหน่วยงานในสังกัด
ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน 111 
หน่วยงาน 
-ป้องกันปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 

100 

5. การต่อต้านการทุจริตรับสินบนในการ
บริการปชช.ของสนง.ประมง จ.รย. 
เปลี่ยนช่ือจาก (หน่วยงานให้บริการ
ด าเนินการจัดท าขั้นตอน กระบวนการ 
ระยะเวลาการให้บริการ ตามคู่มือการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของกรมประมง และ
ประกาศใหผู้้รับบริการได้รบัทราบอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
และตดิตามได้) 

- ระยะเวลาการ
ให้บริการตามคู่มือ
การปฏิบัตริาชการฯ 

ไม่น้อยกว่า 6 
ขั้นตอน 

 
ร้อยละ 80  

-มีการประกาศ 
ประชาสมัพันธ์ขั้นตอน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 
-จนท.ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนท าให้ปชช.
ทราบชัดเจนว่ามคีวาม
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

100 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



๘ 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
6. การรบัเรื่องราวร้องทุกข์การจรติของ
ข้าราชการในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ร้องเรียนการทจุริต
ของข้าราชการผ่าน
เว็บไซด/์ตูร้ับเรื่อง
ร้องทุกข์ของ
ส านักงานฯ 

ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี - ไม่มเีรื่องร้องเรียน 100 

7. วางระบบควบคมุภายในและระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

- จ านวนระบบท่ี
จัดท า 
-ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามแผน 

1 ระบบ -ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
-ผลส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

100 

8. มีระบบตดิตามผลการปฏบิัติงานและการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

- จ านวนระบบท่ี
จัดท า 
-ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1 ระบบ -ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน 
-แต่งตั้งกรรมการ
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 4 คน 

100 

9. กิจกรรมตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
การเงินของรัฐในระบบ GFMIS ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ด้านการเงินการคลัง 

4 คน 
 

ร้อยละ 100 

-จนท.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการเกี่ยวกับการเงิน
การคลังในระบบ 
GFMIS 4 คน 
-จนท.น าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

100 

10. พัฒนากลไกพร้อมส่งเสริมใหข้รก.เข้ารับ
การอบรม  
     - ส่งจนท.เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐเกีย่วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
เปลี่ยนช่ือจาก (พัฒนากลไกพร้อมรับการ
ตรวจสอบการสังคม) 

- จ านวนครั้งการ
ฝึกอบรม 
- ขรก.
บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานของ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใสมากขึ้น และ
ผ่านการตรวจสอบ
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

-จัดส่งจนท.เข้า
อบรม 3 คน/1

ครั้ง 
- ระบบการท างาน
ของจนท.มี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส ผ่านการ
ตรวจสอบ 

- จัดส่งจนท.เข้าอบรม 
3 คน/ 
1ครั้ง 
- ระบบการท างานของ
จนท.มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ผ่านการ
ตรวจสอบ 

100 

11. จดัอบรมสมาชิกเครือข่ายยตุธิรรมชุมชน - จ านวนปชช.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
อบรม 
- ร้อยละของสมาชิก
ที่ผ่านการอบรม
และได้รับความรู้  

80 คน 
 
 

ร้อยละ 100  

-ปชช.กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ในเรื่องที่
อบรม 70 คน 
-ปชช.กลุ่มเป้าหมาย
น าความรูไ้ปใช้
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีขึ้น 

87.5 



๙ 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
12. ประชุมอาสาสมคัรคมุประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวดัระยอง 

-จ านวนอาสาสมัคร
คุมประพฤติท่ีร่วม
ประชุม 
-ร้อยละของ
อาสาสมัครที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ 

77 คน 
 
 

ร้อยละ 100 

-อาสาสมัครได้รับ
ความรู้ 77 คน 
-อาสาสมัครคุม
ประพฤติน าความรูไ้ป
ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นดีขึ้น 

100 

13. จดัท าระบบการควบคมุภายในให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

- จ านวนครั้งใน
การจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

1 ครั้ง/ป ี -สขจ.รย.ได้ท า
แผนปฏิบัตริาชการการ
ควบคุมภายใน 1 ครั้ง/
ปี 
-การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากการทุจริต 

100 

14. เผยแพร่ประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

- จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประกาศขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงานฯ ให้ทราบ
ทั่วกัน 

อย่างน้อย 2  
ช่องทาง 

-สขจ.รย.มีช่องทาง
เผยแพร่ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 2 ช่องทาง 
- ผู้รับบริการทราบ
ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน
และได้รับการบริการ
ด้วยความรวดเร็ว 

100 

15. จดัท าและเผยแพร่ป้ายแสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทางการจดัเก็บเพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้   

- จ านวนป้าย
แสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทาง
ราชการจัดเก็บที่
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบทั่วกัน 
 

อย่างน้อย 2 ป้าย -สขจ.รย.จดัท าป้าย
แสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียม 2 ป้าย 
-ปชช.สามารถ
ตรวจสอบจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมได ้

100 

16. สร้างระบบควบคุมภายใน - ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการ 
 

ระดับ 5  -ทุกหน่วยงานในสังกัด
ผ่านการตรวจสอบ 

ระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
1. จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต ผ่าน
ระบบวีดีทัศน์ทางไกล จาก
กระทรวงมหาดไทย 

- ร้อยละของส่วนราชการที่
จัดเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 60 -ร้อยละ 72 100 

2. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง  
“วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิ
บาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ” 

- ร้อยละของบุคลากรใน
จังหวัดที่ผ่านการสัมมนา 

1 ครั้ง/250 คน -1 ครั้ง/300 คน 120 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้/
ถ่ายทอดความรูม้าตรการและกิจกรรมเพื่อ
การป้องกันความเสีย่ง 

- ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสด ุ

9 คน 
 
 

-ขรก.ในสนง.ไดร้ับ
การถ่ายทอดความรู้
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ 
พัสดุฯ 9 คน 

100 

4. โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ 

-จ านวนขรก.ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
-ร้อยละของข้าราชการทีผ่่าน
การฝึกอบรม 

80 คน 
 

ร้อยละ 80 

-ขรก.ไดร้ับความรู้และ
น าไปสู่การปฏิบตัิ
ราชการร้อยละ 80 
-ขรก.น าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ปรับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

100 

5. ส่งเสริมการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
เปลี่ยนช่ือจาก (ส่งบุคลากรส านักงานฯ 
เข้าฝึกอบรมในเรื่องระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546)  

- ปีละ 1 ครั้ง 
-จนท.ได้รับความรู้จากการ
อบรมหลักสูตรฯ 
 

1 ครั้ง 1 คน -จนท.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้างจากการอบรมตาม
หลักสตูรฯ 

100 

6. การพัฒนาบุคลากรส านักงานคลังเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

- ร้อยละของบุคลากร
ส านักงานคลังท่ีได้รับการ
อบรมและการควบคมุภายใน  

ร้อยละ 70 -บุคลากรทุกคนใน
สังกัดได้รับการอบรม 

100 

7. ส่งเสริมให้ข้าราชการมคีวามรูเ้กี่ยวกับ
ทางการเงินการคลัง 

- จ านวนครั้งการส่งเสริม 
- ร้อยละของจนท.ที่เข้ารับ
การอบรม 

4 ครั้ง -จัดส่งจนท.เข้ารบัการ
ฝึกอบรมด้านการเงิน
การคลัง 
-จนท.น าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบตัิงาน 

100 

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

- จ านวนครั้งการพัฒนา 
- ร้อยละของขรก.และ
ลูกจ้าง 

2 ครั้ง/ 6 คน -จัดส่งจนท.เข้ารบัการ
อบรม 
-จนท.น าความรู้มา
ปฏิบัติงาน 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๑๑ 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
 
9. วางระบบและการด าเนินการ พัฒนา
เจ้าหน้าท่ีให้มีรปูแบบการท างานแบบมือ
อาชีพ 
    - จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กฎหมายที่เกีย่วกับงานราชทัณฑ ์

 
- จ านวนจนท.ที่ไดร้ับการ
พัฒนา 
- ร้อยละระดับความพึง
พอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อการ
ท างานแบบมืออาชีพ 

 
ขรก./ลูกจ้าง 

/พนง.ราชการใน
สังกัด 

 
-จนท.ได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
-จนท.สามารถพัฒนา
ระบบการด าเนินการ
พัฒนา จนท.ให้มี
รูปแบบการท างาน
แบบมืออาชีพ 
 

 
100 

 
10. ประชุมเจา้หน้าท่ีส านักงานคมุ
ประพฤติจังหวัดระยอง 

 
- จ านวนจนท.ที่ผ่านการ

ประชุม 
- ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้า

ร่วมประชุม 
 

 
32 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
-จนท.ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 32 คน 
-จนท.น าความรู้มาใช้
ในงานได้ผลด ี

 
100 

 
11. จดัการอบรม/สัมมนา/ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
- จ านวนครั้งท่ีจัดอบรม/

สัมมนา และส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมสมัมนา เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
อย่างน้อย 4 ครั้ง 

 
-สขจ.รย.ส่งจนท.เข้า
รับการอบรม 4 ครั้ง 
-จนท.น าความรู้มาใช้
ในงานได้ผลด ี

 
100 

 
12. โครงการส่งเสริมข้าราชการใน
หน่วยงานประพฤตตินตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
- ร้อยละของจ านวน

ข้าราชการในหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

 

 
ร้อยละ 100  

 
ขรก.ในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
100 

 
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอ้มและ 
จัดท ากระบวนการตรวจสอบภายใน 

 
- จ านวน จนท.ท่ีผ่านการ

ฝึกอบรม 
- ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ

จากการตรวจสอบภายใน 

 
49 คน 

 
ไม่เกินร้อยละ 10  

 
-จนท.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบรหิาร 
49 คน 
-จนท.น าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 
 ข้อดี/ข้อเสีย และผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม  

 
 1. การก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์  ท าให้เห็นภาพการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ลงสู่ระดับ
หน่วยงานและจังหวัดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด 
 
 
 
 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 
 1. การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของจังหวัดระยอง 
ขาดการมีส่วนร่วมของส่วนราชการประจ าจังหวัด โดยเฉพาะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ส่วนราชการได้ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
 2. การจัดท าแผนฯ ล่าช้า ท าให้ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
          3. ขาดการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

1. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ป.ป.ท. มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และแนวทางการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ให้ส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดระยองและเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดคล้อง แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ 

2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ นี้ ไปยังส่วนราชการ ตามแผนอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
 3. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจ
น าเข้าเสนอที่ประชุม อ.ก.พ. จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

๒. วิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ/จังหวัดตามที่ได้มีการส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

   ค าอธิบาย  น าผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/จังหวัด โดย น าผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงมาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร และแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้สรุปผลส ารวจในประเด็น 
   ๒.๑ ความคิดเห็นของ กลุ่มเป้าหมายต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 

            
          ประเด็นการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
 

  
    ความเหมาะสม (%)  

เหตุผล  มาก ปาน
กลาง 

 น้อย 

1. ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตฯ 
ที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง 

  8   67   25 การประชาสัมพนัธ์ไม่แพร่หลาย 

2.  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องให้ทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
       

  19   43   38 ช่องทางที่เผยแพร่ เช่นหนังสือ/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจไม่สะดวก
ส าหรับประชาชน 

3.  ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการเพื่อต่อต้านการทุจริต หรือ
เข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

 15   30   55 กลุ่มประชาชนที่มีโอกาสร่วม
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  / 
คณะท างานร่วมกับภาครัฐ ยังมี
อ านาจน้อยส่วนใหญ่ จะเป็น
เครือข่าย / ผู้น าชุมชน 

 
 
 
สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการเปิดช่องทาง

การแจ้งเบาะแส 
แนวทางแก้ไข 

๑. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสผา่นทางเวบ็ไซต์จงัหวัด 
ไม่มีการตอบสนองจากหน่วยงานเท่าที่ควร  
 
๒. การเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจา้งของ
จังหวัดไม่เป็นปัจจบุัน  
 
๓. ประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมไ่ด้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการมีส่วนร่วมในการตอ่ต้านการทุจริต  
 

1.  มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมรับผิดชอบกรณีมีผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในช่องทางดงักล่าว อยา่งน้อยต้องมี
การน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อวินิจฉยัสั่งการ 
2.  ควรสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยเผยแพร่
ทางเว็บไซต์จังหวัดตลอดปีงบประมาณ รวมทั้งการประกาศผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เช่น ร่วม
เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน  ชุดต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น 

 



๑๔ 
 

 

   ๒.๒  ประเด็นทีก่ลุ่มเป้าหมายพบเห็น หรือได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่าหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง  
 
สาเหตุที่คาดว่าส่งผลให้กลุ่มเปา้หมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการทุจริตฯ ของบุคลากรในส านักงาน 
แนวทางแก้ไข 

๑.  การน าทรัพย์สนิหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(8%)  
๒. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือน
ข้อมูล (6%) 
๓. ใช้อ านาจหนา้ที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
หรือพวกพ้อง ( 3% ) 

1.  การพัฒนาให้ความรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรมแก่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.  ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
3.  เสริมสร้างความส านึกเรื่องความพร้อมรับผิด 

 

   ๒.๓  กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างไรบ้าง  โดยให้พิจารณาน าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒และ ๒๕๕๓ ว่า แต่ละปี
มีจ านวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่
ส าคัญ ๕ เรื่อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ 
  ๑)  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

   ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 
  ค าอธิบาย ให้แยกประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ว่ามีเรื่องร้องเรียนส่วน
ราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง เช่น 
 

ประเด็นเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ.๒๕๕๒ จ ำนวน ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ ำนวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้าง - 
การเรียกรับเงิน - การเรียกรับเงิน - 
การบริการที่ไม่สุภาพ 1 การบริการที่ไม่สุภาพ 2 
การไม่ปฏิบัติงานล่าช้า - การปฏิบัติงานล่าช้า 1 
การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

1 การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

1 

เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

- เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

- 

เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย์ - เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย์ - 
 
 



๑๕ 
 

 

  โดยให้วิเคราะห์ว่าเรื่องที่ส่วนราชการ/จังหวัดถูกร้องเรียน ประเด็นเรื่องร้องเรียนใดที่จะมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด และน ามาจัดล าดับความส าคัญจ านวน ๕ ล าดับ 
แล้วน ามาสรุปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของเรื่องร้องเรียน 
 
  ล าดับที่ ๑ ประเด็นเรื่องร้องเรียน   การบริการไม่สุภาพ 
 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

 
๑.๑ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 
๑.๒ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ 
 
๑.๓ .ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการในเรื่อง
ที่ติดต่อราชการให้ครบถ้วน ท าให้ต้องเสียเวลาในการ
ด าเนินการหลายครั้ง 

 
-  สร้างจิตส านึกการให้บริการแก่ประชาชน 
 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ
จังหวัด 
 
- จัดท าคู่มือแนะน า โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของแต่ละ 
หน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรบริการประชาชน ณ ศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง ใช้เป็นคู่มือแนะน าประชาชน 
 

   
 
  ล าดับที่ ๒ ประเด็นเรื่องร้องเรียน  การปฏิบัติงานล่าช้า 
 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

 
๒.๑ ผู้ร้องเรียน ได้รับแจ้งผลการด าเนินการล่าช้า 
 
๒.๒ การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องล่าช้า 
 
2.3  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถให้ค าแนะน า
ระเบียบ / ขั้นตอน ในการด าเนินงานด้านงบประมาณ
ได้อย่างชัดเจน 
 

 
- เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ให้เพียงพอกับปริมาณงาน 

 
- อบรมเสริมสร้างความรู้และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 
จ้าง และระเบียบทางงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

 
   
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

๔. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ค าอธิบาย น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้  
 
 
 
 
วัตถุประสงค์  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม /
แนวทาง 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

1.1  ส่งเสรมิการปฏิบัติงานและ 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.2 ส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีของรัฐทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ก าหนดให้มีหลักสตูรทางการศึกษา 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

1.4 ส่งเสริมค่านยิมการยกย่องและเชิด
ชูความดี ความซื่อสตัยส์ุจรติและตอ่ต้าน
การทุจริต โดยให้ยดึถือเป็นค่านิยม
กระแสหลักของชาต ิ

- 1. การเรียนรูต้ามรอย
พระยุคลบาทตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่งเสริมเผยแพร่ให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2552 

 
3. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการ
ประชาชน ( Service 
Mind) 
 
 
 

4.ส่งเสริมให้ เด็กและ
เ ย า ว ช น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

 

5. การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ าปี 2554 

- ส่วนราชการมีการ
อบรมให้น าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 

- ส่วนราชการได้รับ
ทราบและยึด
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เป็นแนวปฏิบัต ิ
 
-จนท.ผู้อยู่เวร
บริการประชาชน ณ 
ศูนย์ราชการจังหวดั
ระยอง มีทัศนคติที่
ดีต่อการให้บริการ
และเข้าร่วมอบรม
ครบทุกคน 
 
- นักเรียนจังหวัด
ระยองเข้ารับการ
อบรมส่งเสรมิ
จริยธรรม 

-ข้าราชการพล
เรือนสามัญจังหวัด
ระยอง ที่มีผลงาน
ดีเด่น 
 

10 หน่วยงาน 

 

 

 

 
 
 33  หน่วยงาน 
 
 
 
  75  คน 
 
 
 
 
 
 
 
100 คน 
 
 
 
- 3 กลุ่มๆ ละ     
1 คน 

        - 

 

 

 

 
 
       - 
 
 
 
46,000 
 
 
 
 
 
 
 
26,000 
 
 
 
       - 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
-ส านักงาน 
วัฒนธรรม
จังหวัด 
 
-ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 

 



๑๗ 
 

 

 
 
 
วัตถุประสงค์   มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ 
โครงการ/

กิจกรรม/แนวทาง 
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
2.1  บูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐกับองค์กรทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

 

 

 

2.2  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเสรมิสร้าง
ความรู้การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตแก่
เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐและ
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
 
2.เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ความขัดแย้งกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict 
Of Interests) 
3. เผยแพร่สปอต
วิทยุกระจายเสียง
และวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตผ่านทาง
วิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวี 

4. โครงการประชา 
เสวนาหาทางออก
ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา 
IRPC 

- -ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
เข้ารับการ
อบรม  
 
 
 
 
- ส่วนราชการ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของ COI 
 
 
 
 
- วิทยุชุมชน 
- เคเบิ้ล TV 
- เสียงตามสาย 
ของอ าเภอ/
เทศบาล 
 
 
-การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ด้านสังคม 
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
โดยสันติวิธ ี

- - 32 
หน่วยงาน   
8 อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
32 
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
- 10 แห่ง 
- 2 แห่ง 
- 12 แห่ง 
 
 
 
 
- ประชุม ๔ 

ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วม 

25 
หน่วยงาน 

17,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
          - 
 
 
 
 
 
 

งบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง  
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานจังหวัดและ 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
- สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
-วิทยาลัยปกครอง
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับจังหวัดระยอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตภาครัฐ 

 



๑๘ 
 

 

 
 
 
วัตถุประสงค์  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม /

แนวทาง 
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้รับผิด 
ชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 

 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดลุการใช้อ านาจให้
เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

3.2  ส่งเสรมิการกระจายอ านาจในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ / 
ไปสูร่ะดับภูมภิาค 

 3.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามฯ 

3.4  เสรมิสร้างประสิทธิภาพของ
กฎหมาย 

3.5  ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตภาครัฐรว่มกับ
องค์กรระหว่างประเทศ 

3.6  เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยาน 

 

3.7  ส่งเสรมิการใช้ IT ส าหรับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.  การจัดท าแผนตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ปี 
2554 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเปดิเผยข้อมลูข่าว ของ
ราชการ 
 

-  

- 3.  การใช้มาตรการคุม้ครอง
ข้าราชการผู้ให้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

- 4. การจดัให้มีหน่วยรับข้อมูล
ทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส ์

 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนของ
จังหวัด 
- www.rayong.go.th 
- ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัด
ระยอง โทร.038-694042 
- ตู้รับเรื่องร้องเรยีน ณ ศาลา
กลางจังหวัดระยอง 
- จดหมาย / โทรสาร (038-
694160) 
- ตู้ ป.ณ.1111 ส านัก 
นายกรัฐมนตร ี

- ตรวจด้าน
การเงินและบัญชี
ของส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด 
-ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
โครงการตาม
งบประมาณ
รายจ่ายจังหวัด 
 
-ส่วนราชการ
ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ 
 

-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
ปฏิบัติตาม
มาตรการ 

-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
ปฏิบัติตาม
มาตรการ 

 
- 5 ช่องทาง 
 
 
 
 
 

 
12 หน่วยงาน 
 
 
 
5 โครงการ 
 
 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 
 

 
       - 
 
 
       - 
 
 
 
 

      - 

 

 

 

      - 

 

      - 

 

       
      - 

 

 
- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 หน่วยงาน 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 หน่วยงาน 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



๑๙ 
 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม / 

แนวทาง 
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
 
 

4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
เสริมสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการ
คลังภาครัฐ 
 

2.โครงการประชุม
ชี้แจง เรื่องการ
พัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะ
ที่ 2 (E-GP) 

3. บริหารงานบุคคล 
ตามระบบคุณธรรม
(นส.ส านักงาน ก.พ.ที่ 
นร 1012/ว ลว 3 
ก.ย.52) 

 

4.เสริมสร้างส านึก
เรื่องความพร้อมรับ
ผิด (Accounta 
bility) 

5. เผยแพร่ใช้
มาตรการเรื่องการรับ
ของขวัญน้ าใจ 
 

- ส่วนราชการที่
เบิกจ่ายเงินผ่าน
ส านักงานคลัง
จังหวัดระยอง 
เข้าร่วม 

-จ านวน
เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ
สังกัดภูมิภาคที่
เข้ารับการอบรม 

 

 
-ส่วนราชการ
ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

ประเมินผล
ตามท่ี ก.พ.
ก าหนด  
-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
 
-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

120 คน   
จาก 120 
หน่วยงาน 
 
 

100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
32 หน่วยงาน 
 
 

 

32 หน่วยงาน 

56,000 
 
 
 
 
25,100 
 
 
 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
 
 

   - 
 
 
 
 
        - 

ส านักงาน
จังหวัด 
 
 
 
ส านักงาน
งานคลัง
จังหวัด 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 
หน่วยงาน 
 
 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 
หน่วยงาน 
 
ส านักงาน
จังหวัดและ 
32 
หน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปราม 

    การทุจริตภาครัฐ 

    



20 
 

 

                         แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ 
       

วิสัยทัศน์  4 ประเด็นยุทธศาสตร์  10 กลยุทธ์  19 โครงการ / กิจกรรม /แนวทาง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาล 

 1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และ 
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ด้วยหลักธรรมาภบิาล 
1.3  ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตย์ 
สุจริตและต่อต้านการทุจริต  

 - 1.การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2552 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชน (service mind)  

4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม / จริยธรรม 
5. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554 

      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

 1.1 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 1. การเสริมสร้างความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหนา้ที่ของภาครัฐ 
 2.เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 

- 3. เผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงและวีดีทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตผ่านทางวิทยุชุมชนเคเบิ้ล
ทีวี และเสียงตามสาย 

- 4.โครงการประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืน โดยสันติวิธ ี
      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุล 
   การใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

3.2.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
3.3  ส่งเสริมการใช้ IT ส าหรับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

 - 1. การจัดท าแผนตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ประจ าป ี2554 
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าว ของราชการ 

- 3.การใช้มาตรการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ราชการ 
3. 4.การจัดให้มีช่องทางการรับขอ้มูลทุจรติ/ ข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์ 

5.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนของจังหวัด 5 ช่องทาง 
      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าทีข่องรัฐ ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

 4.1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าทีข่องรัฐใน 
การป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 1.โครงการเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลังภาครัฐ 
2.โครงการ ประชุมชี้แจงเรื่องการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2 
3. บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 
4. เสริมสร้างส านึกเร่ืองความพร้อมรับผิด (Accountability) 
5. เผยแพร่ใช้มาตรการเรื่องการรับของขวัญน้ าใจ 

 
ส านักงานจังหวัดระยอง  www.rayong.go.th 


