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จัดทําโดย 
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานจงัหวัดระยอง 
 



คํานํา 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึงไดมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร.ไดเห็นชอบใหสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยองไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และใหทุกสวนราชการ
ปฏิบัติตามแผนดังกลาว เพื่อสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดระยอง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนฯ   
 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

เร่ือง            หนา 

บทนํา 1 
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวดั 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 1 
 

1. สรุปขอมูลที่ไดรับจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของจังหวัด 1 
2. สรุปผลการตอบสนองขอรองเรียน 3 
3. ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 3 
4. การพิจารณามาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายทีร่ะบุไวตามแผนปฏิบัติการฯ  4 
5. สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2552  4 
6. การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
   โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 8 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
   โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด จํานวน 3โครงการ 11 

 

วิสัยทัศน  19 

ประเด็นยุทธศาสตร 19 

พันธกิจ 19 

ยุทธศาสตร 19 

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจงัหวัดระยอง 23 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 24 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
---------------------------------------- 

 

บทนํา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึงไดมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร.ไดเห็นชอบใหสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยองจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้น 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดระยองไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด
และจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวที่ช้ีวัดที่ 8 “ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต” น้ําหนัก: รอยละ 5 โดยจังหวัด
ระยองไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตามแนวทาง หลักเกณฑที่กําหนด กลาวคือ ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ขอมูลจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของจังหวัด  การวิเคราะหความเสี่ยงตาง  ๆ 
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และการ
วิเคราะหความเสี่ยงของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด                 
3 ลําดับแรก โดยไดรับความรวมมอืในการจัดทําเปนอยางดีจากทุกสวนราชการ  
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
 

1. สรุปขอมูลท่ีไดรับจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของจังหวัด 
จั งหวัดระยองได จั ดใหมี ระบบการรับฟ งขอร อง เรี ยนของจั งหวัดผ านศูนยดํ ารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย  ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
 



2 
 

สรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของจังหวัดระยอง ในปงบประมาณ 2552 
 1. ไมมีเร่ืองกลาวหา/รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง และไมมีสํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ปปช.) แจงใหจังหวัดดําเนินการในสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 2. ไมมีขาราชการถูกลงโทษทางวินัย 
 3. มีเร่ืองรองทุกข/รองเรียน รวม 89 เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 30  เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ 34  
เร่ือง และดําเนินการแลวแตยังไมยุติ 25 เร่ือง โดยสรุปประเด็นการรองเรียนดังนี้ 
 

 
ลําดับ 

 
กลุมปญหา / ประเด็นเรื่อง 

ผลการดําเนินการ 

แกไข 
ยุติแลว 
(เร่ือง) 

ดําเนินการแลว 
แตยงัไมยตุ ิ

(เร่ือง) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(เร่ือง) 

รวม 
(เร่ือง) 

1. กลุมแจงเบาะแสการกระทํา
ความผิด 

5 3  3 11 

2. กลุมปญหาไดรับความเดือดรอน 10 7 12 29 

3. กลุมกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐ 5 2 8 15 
4. กลุมปญหาที่ดนิ - 2 -  2 
5. กลุมขอความชวยเหลือ/สงเคราะห 7 3  7 17 

6. กลุมเรื่องทั่วไป 3 8 4 15 

รวมท้ังสิ้น 30 25  34 89 
 

การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของหนวยงานตาง ๆ พบวามีปญหา อุปสรรคบาง
ประการ ทําใหการดําเนินการคอนขางลาชา โดยเรื่องรองทุกข/รองเรียน จํานวน 135 เร่ือง ดําเนินการเสร็จแลว 
78เร่ือง และอยูระหวางดําเนินการ 57 เร่ือง เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

1. บางหนวยงานยังไมใหความสําคัญกับการแกปญหาของประชาชนเทาที่ควร ทําใหในบางกรณี
ไมไดรับการดําเนินการจากหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไมสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาไดทั้งหมด 

2. การดําเนินการในบางเรื่องตองอาศัยเวลา ในบางกรณีอาจตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการอยางรอบคอบ ถวนถ่ี ทําใหเกิดความลาชาไมทันตามเวลาที่กําหนดไว 

3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงาน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันทวงที 
บางหนวยงานไมมีผูรับผิดชอบงานรองเรียน/รองทุกขโดยตรง ทําใหไมสามารถติดตามผลการดําเนินการไดดี
เทาที่ควร 
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ขอเสนอแนะ 
1. สงเสริม ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และความสําคัญในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนแกขาราชการหรือผูรับผิดชอบในหนวยงานที่เกี่ยวของ  
2.สวนราชการแตละแหงที่เกี่ยวของควรจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน และ

ระยะเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียนแตละเรื่องแตละประเภทใหชัดเจน  
3. หัวหนาสวนราชการควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดยตรง และจัดใหมี

ผูรับผิดชอบในจํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 

2. สรุปผลการตอบสนองขอรองเรียน 
 

 
ชองทางการรองเรียน 

 
จํานวนเรื่องรองเรียน 

 
จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ

การตอบสนอง 

 
รอยละของการ
ตอบสนอง 

กรณีท่ี 
1 

กรณีท่ี 
2 

รวม กรณีท่ี 
1 

กรณีท่ี 
2 

รวม 

1) ศูนยดํารงธรรม 15 - 15 15 - 15 100 
2) ศูนยบริการประชาชน - - - - - - - 
3) ชองทางอื่น ๆ  - - - - - - - 
                                 รวม 15 - 15 15 - 15 100 

 

จากเรื่องรองเรียนทั้งหมด  89 เร่ือง เปนขอรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของสวนราชการผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 15 เร่ือง โดยแจงใหผูรอง
ทราบผลดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง  

 

3. ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดระยอง 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556 ยุทธศาสตรที่ 4: สรางเสริมสังคม 
(ระยอง) ใหมีคุณธรรมนําความรู สูการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 ยุทธศาสตร คือ 
  1) ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
  2) รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3) เสริมสรางความแข็งแกรงหนวยงานตอตานการทุจริต 
  4) สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 วิสัยทัศน   
  จังหวัดระยองในฐานะที่มีขาราชการมีความรูความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย มีความสามัคคี 
และมีการบูรณาการทํางาน รวมทั้งมีการมีผูบริหารที่สนับสนุนใหขาราชการปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบ 
โปรงใส  และตรวจสอบได และเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2552-2555 จึงกําหนดวิสัยทัศน วา 
  “จังหวัดระยอง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนรวมกันปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” 
 

  พันธกิจ   
 (1) เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  (3) สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  (4) สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  (5) สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
 

4. การพิจารณามาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระบุ ไวตามแผนปฏิบัติการฯ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 จังหวัดระยอง 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 9 มาตรการ 12 โครงการ จากการประเมินความเหมาะสมดังกลาว พบวา 

- มาตรการ    มีความเหมาะสมรองรับผลักดันยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน 
- กิจกรรม/โครงการ  ยังมีปริมาณและคุณภาพไมเพียงพอที่จะทําใหมาตรการและ 

ยุทธศาสตรเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย มีคาเปาหมายและวัดในเชิงปริมาณที่คอนขางต่ํา ตัวช้ีวัดยังไม 

สามารถวัดผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมไดชัดเจน 
 

5. สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2552  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
เพื่อรณรงคใหขาราชการทุกภาคสวนของจังหวัดระยองมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

ถูกตองในการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. เผยแพร ประชาสัมพันธความรู หรือบทความทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึก 

คานิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณของขาราชการ เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                  
โดยใชเอกสารแผนพับ โปสเตอร และทางเว็บไซดของจังหวัดอยางตอเนื่อง 

2. รวมโครงการการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมกัลยาณมิตร ป.ป.ช. 
เพื่อหาแนวทางขยายผลการเสริมสรางคานิยมในความซื่อสัตยสุจริตในทองถ่ิน ในวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 
2552 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดระยอง มีนายกลาณรงค จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.เปนประธานพิธี ผูเขารวม
เสวนา จํานวน 50 คน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมพลังจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และยกยอง

ขาราชการที่ประพฤติตนเหมาะสมใหเปนแบบอยาง 
ผลการดําเนินงาน 
1. จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551ณ 

อาคารหอประชุม มผูีเขารวมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนและคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2551  
2. ขาราชการ จํานวน 2 คน และลูกจางประจํา จํานวน 1 คน ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือน

ดีเดน ประจําป 2551 ในวันขาราชการพลเรือน วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3:เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
เพื่อกํากับ ดูแลใหทุกสวนราชการดําเนินงานตามหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ผลการดําเนินงาน 
1. จัดประชุมเนนย้ําการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการใหเปนไปดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบแกหัวหนาสวนราชการ เปนประจําทุก4 เดือน/คร้ัง 
2. จัดแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดําเนินการตรวจสอบการเงิน 

(Financial Auditing) 7 สวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานจังหวัดระยอง สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยองสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สํานักงานสถิติ
จังหวัดระยองสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  
รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการการ
สงเสริมกลุมอาชีพเล้ียงโคดวยเปลือกสับปะรด โครงการปลูกตนไมกินไดริมสองขางทาง และโครงการสงเสริม
อาชีพการปลูกกลวยไมเพื่อตัดดอกจําหนาย โดยรายงานผลการตรวจสอบแกผูวาราชการจังหวัดระยอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. มีระบบรับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขและการทุจริตผานทางศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง 
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัดระยอง และจากหนวยงานอื่น ๆ ใน
ระหวางเดือนตุลาคม 2551-กันยายน 2552 มีเร่ืองรองเรียนกลาวโทษเจาหนาที่รัฐ จํานวน 15 เร่ือง จากเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ทั้งหมด 135 เร่ือง ไมมีเร่ืองรองเรียนการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
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โดยมิชอบและกลาวโทษทางอาญาเจาหนาที่รัฐ  รวมทั้งไมมีสํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติแจงใหจังหวัดดําเนินการ  สวนดานการดําเนินการ ไดสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ทั้งหมดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ มีการบันทึกขอมูลการจัดซื้อ/จัดจางการประกวดราคากา
ประมูลดวยวิธี E-Auction ในเว็บไซตจังหวัดระยอง และมีการรายงานผลการทุจริตตามแบบฟอรมที่กําหนด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4:สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อสงเสริม พัฒนาใหขาราชการของจังหวัดระยองมีองคความรูที่สามารถนําไปใชในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตได 
ผลการดําเนินงาน 
1.จัดฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 2รุน 

ระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552 ณ หองสินสมุทร 2 โรงแรมสตาร จังหวัดระยองมีผูเขารับการอบรมจํานวน 76คน 
2. จัดฝกอบรมการจัดการแผนพัฒนาบุคลากรโดยใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานแลวนําไปสูการ

ปฏิบัติ2 รุน ระหวางวันที่13-14 กรกฎาคม 2552 ณ หองสินสมุทร 2 โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน  59 คน 

3. จัดฝกอบรมการพัฒนาระบบประเมินผลตามหลักคุณธรรม 2 รุน ระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2552        
ณ หองสินสมุทร 2 โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 58 คน 

4. จัดฝกอบรมการพัฒนาระบบแรงจูงใจขาราชการ 2 รุน ระหวางวันที่ 15- 16 มิถุนายน 2552 ณ หองสิน
สมุทร 1 โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 53 คน  
 

ตารางสรุปผลความสําเร็จตามแผนปฏิบตัิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ 2552 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนกิจกรรม/

โครงการ 

ดําเนินการ 

ตํ่ากวาเปาหมาย 

ดําเนินการไดตาม

เปาหมาย 

ดําเนินการไดสูงกวา

เปาหมาย 

 1) ปลูกจิตสํานึก คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรมและสราง

วินัยแกทุกภาคสวน  

2 - - 2 

2)  รวมพลังแผนดินปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2 - 2 - 

3)  เสริมสรางความแข็งแกรง

แกหนวยงานตอตานการทุจริต 

7 - 7 - 

4)  สรางบุคลากรมืออาชีพ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

4 - 4 - 

รวมทั้งสิ้น 15 - 13 2 
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ยุทธศาสตรท่ี  1) ปลูกจิตสํานึก คานยิม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทกุภาคสวน 
จํานวนกิจกรรม/โครงการ   จํานวน   2 โครงการ  

  ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย   จํานวน   2   โครงการ คิดเปนรอยละ  100 

ยุทธศาสตรท่ี 2)  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จํานวนกิจกรรม/โครงการ   จํานวน  2  โครงการ 

  ดําเนินการไดตามเปาหมาย  จํานวน  2   โครงการ   คิดเปนรอยละ  100 
ยุทธศาสตรท่ี 3)  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ   จํานวน  7  โครงการ 
  ดําเนินการไดตามเปาหมาย  จํานวน  7   โครงการ คิดเปนรอยละ  100 

ยุทธศาสตรท่ี 4)  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จํานวนกิจกรรม/โครงการ   จํานวน  4  โครงการ 

  ดําเนินการไดตามเปาหมาย  จํานวน  4 โครงการ   คิดเปนรอยละ  100 
 

รวมท้ังสิ้นจํานวนกิจกรรม/โครงการ  จํานวน  15  โครงการ 
ดําเนินการไดตามเปาหมาย  จํานวน    13  โครงการ   คิดเปนรอยละ  87 
ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย   จํานวน      2  โครงการ   คิดเปนรอยละ  13 
 

ขอดี 
   จังหวัดมีแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 2552-2555) และแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2552 ซ่ึงเปนการบูรณาการกิจกรรม/โครงการของ
จังหวัดโดยมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ขอเสีย 
 1. เปาหมายและตัวชี้วัดมีลักษณะเปนเชิงปริมาณมากจนเกินไป ทําใหไมสามารถสะทอนถึง
คุณภาพของกิจกรรมได 
 2.  การประเมินผลตัวชี้วัดกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไข หลายละเอียดคอนขางมากทําใหบางครั้ง
เกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน เชน การรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 
เปนตน 
 ปจจัยสนับสนุน 
 1. ผูบริหารใหความสําคัญ สนับสนุน สงเสริม  
 2. การใหความรวมมือของสวนราชการที่เกี่ยวของและบุคลากร    
 ปญหาอุปสรรค 
 การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ และภาระงาน  
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ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของจังหวัด 
 1.1ควรปรับปรุงใหมีเปาหมายและตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพมากขึ้นเพื่อใหผลการดําเนินงานแต
ละโครงการ/กิจกรรมเกิดความคุมคา มปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 1.2 ควรเรงรัดการจัดทําแผนฯ ประจําปงบประมาณใหแลวเสร็จ ต้ังแตชวงตนปงบประมาณ 
เพ่ือใหมีระยะเวลาในการปรับปรุง แกไข ดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตามเวลาที่
กําหนดไว 
 1.3 ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการ ท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรฯ ใหมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เนื่องจากเปนการปฏิบัติตอเนื่องตามแผน 4 ป  
 2. สําหรับการสนับสนนุของหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพื่อใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1 หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของควรเขามามีสวนรวมมากขึ้น ท้ังในฐานะผูรับผิดชอบหรือผูมี
สวนรวม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูการดําเนินการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานทางสื่อตาง ๆ ภายในจังหวัด เชน ชองทางรับเรื่องรองทุกข วิสัยทัศน ยุทธศาสตร โครงการ/
กิจกรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด เปนตน เพ่ือใหหนวยงานหรือผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ 
 

6. การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบติัหนาที่โดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงครอบคลุมปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตทุําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม/ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติราชการทั้ง 3 ปจจัยเสี่ยง ไดกําหนดเกณฑประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

ระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น คะแนน ระดับผลกระทบ คะแนน 

เกิดขึ้นประจํา (>80%) 5 รุนแรง 5 
เกิดขึ้นมาก (>60-80%) 4 มาก 4 
เกิดขึ้นปานกลาง (>40-60%) 3 ปานกลาง 3 
เกิดขึ้นนอย (>20-40%) 2 นอย 2 
เกิดขึ้นนอยมาก/ไมนาเกิด (1-20%) 1 คอนขางนอย 1 

 

และไดกําหนดขอบเขตในการจัดการกับความเสี่ยงไว ดังนี้ 
  1. ระดับความรุนแรง  1-5  เปนความเสี่ยงที่อยูในระดับยอมรับได 
  2. ระดับความรุนแรง  >5-12 เปนความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง 
  3. ระดับความรุนแรง >12-16 เปนความเสี่ยงที่ตองเรงรัดจัดการ 
  4. ระดับความรุนแรง >16-25 เปนความเสี่ยงที่ตองจัดการโดยเร็ว 

โดยระดับความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากกวา 12 ขึ้นไป จะนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
และไดนําความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลมากําหนดคํานิยาม เพื่อใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานการ

ทุจริต ดังนี้ 
 

 

องคประกอบของ 
ธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
 

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย 

- การใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตอพวกพอง 
- ใชชองโหวทางกฎหมายเพื่อประโยชนสวนตัว 
- คํานึงถึงประโยชนตนมากกวาสวนรวมและไมยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ความโปรงใส - ไมเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการดําเนินการ 
- เปดเผยขอมูลไมครบถวนหรือบิดเบือนขอมูล 

ความยุติธรรม - ปฏิบัติงานลาชากวากําหนด 
- ขาดระบบและขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันแตมาตรฐานตางกนั 

ความสามัคคี - แบงพรรคแบงพวกในการทํางาน 
- ไมใหความรวมมือในการทํางาน 

ความมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานลาชากวากําหนด 
- ขาดระบบและขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบ - ไมปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบและตามที่ไดรับมอบหมาย 
- ไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 
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เมื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการทั้ง 3 ประการขางตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกับสวนราชการ ไดผลสรุป ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ความ
รุนแรง 

แนวทางการลดความเสี่ยง 

การปฏิบัติราชการตาม
อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ ง
ขาราชการเปนไปใน
ลั ก ษณะที่ ข า ด ห รื อ   
มีความรับผิดชอบไม
เพียงพอ 

ไมมีมาตรการจัดการกับผูที่
ห ลีก เลี่ ย งไมปฏิบั ติตาม
หนาที่  

1 3 3 ใหผูบังคับบัญชากํากับมอบหมาย
ใหปฏิบัติตามหนาที่ 

ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร
ปฏิบัติงานไมทั่วถึง 

3 2 6 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยละเอียดอยางสม่ําเสมอ 

การไมปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจายของทางราชการ  

2 4 8 จัดอบรม ใหความรูแกดานระเบียบ
การเบิกจายแกเจาหนาที่  

การปฏิบัติหนาที่ไป
ในทางที่ทําให
ประชาชนขาดความ
เช่ือถือในความมี
คุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

ขาราชการและเจาหนาที่
ข า ด จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1 3 3 จัดทําและเผยแพรจรรยาขาราชการ
และคานิยมหลักขององคการ 

การใหบริการไมเสมอภาค
เลือกปฏิบัติ 

2 3 6 สงเสริมใหขาราชการไดรับการ
อบรมในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริการ 

เจาหนาที่รับสินบนในการ
ทํางาน 

2 4 8 - สงเสริมคานิยม จริยธรรม 
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ   
- จัดใหมีระบบ กลไกในการ
ดําเนินการวินัยอยางจริงจัง 

 การไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ กฎหมายอยาง
เครงครัด 

2 2 4 กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด 

 
 

องคประกอบของ 
ธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
 

ความมุงเนนผลงาน - งานไมสําเร็จตามเปาหมาย 
- งานไมมีคุณภาพ 

ความคลองตัว - ปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
- สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

การทุจริตคอรัปชั่น - รับสินบนในการทํางาน 
- ไมมีการปองกนัการทุจริตและการตรวจสอบดานการเงนิ 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ความ
รุนแรง 

แนวทางการลดความเสี่ยง 

การปฏิบัติหนาที่โดย
การขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชน 
สวนตนและการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล 

ขาราชการขาดขวัญกําลังใจ 
และสวัสดิการที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

3 3 9 จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ความดีความชอบอยาง
ยุติธรรม 

 การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
กฎหมายอยางเครงครัด 

2 3 6 กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด 

 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด จํานวน 3 อันดับแรก  

 

ลําดับ

ท่ี 

 

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

คิดเปนรอยละเม่ือ

เทียบกับงบประมาณ

ท้ังหมด 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบาน

หนองกนัเกรา-บานเขาตลาด ตําบลทาง

เกวยีน อําเภอแกลง-อําเภอวงัจันทร จังหวดั

ระยอง 

สนง.ทาง

หลวงชนบท

ระยอง 

14,000,000  7.37 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน         

เพื่อการทองเทีย่วอยางยั่งยืน บริเวณหาด 

แมรําพึงในเขตอุทยานแหงชาติ เขาแหลม

หญา-หมูเกาะเสม็ด 

สนง.        

โยธาธิการ

และผังเมือง

ระยอง 

13,500,000 7.11 

3 โครงการขุดลอกคลองหนองเตา                 

อําเภอแกลง 

อําเภอแกลง 12,475,000 6.57 
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โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบานหนองกันเกรา-บานเขาตลาด ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง-อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

1 ควบคุมงาน

กอสราง 

การปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่ของขาราชการ

เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือ

มีความรับผิดชอบไม

เพียงพอ 

- บังขาดการควบคุม

งานกอสรางอยางใกลชิด

พรอมสามารถแกปญหา

ตลอดเวลา 

2 4 8 จัดหาเจาหนาที่มาเปน

ผูชวยคุมงาน 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง  

2 จัดใหมีบริการ

ขาวสารให

ประชาชนรับรูถึง

การดําเนินการ 

การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่

ทําใหประชาชนขาดความ

เชื่อถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 

- ยังขาดการให

ประชาชนมีสวนรวมใน

การตรวจสอบ 

2 3 6 - จัดทําตูรับฟงความ

คิดเห็น 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง  
 

3 การจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่

ทําใหประชาชนขาดความ

เชื่อถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 

- การจัดทําแผนการ

จัดซื้อจัดจางไมมี

ประสิทธิภาพ 

2 3 6 - กําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินการใหชัดเจน 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง  



ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

4 การควบคุมความ

ปลอดภัยขณะ

ดําเนินการ

กอสราง 

การปฏิบัติหนาที่โดยการ

ขาดการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนและการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล 

- ความปลอดภัยใน

การเจรจาขณะกอสราง 

2 4 8 - เจาหนาที่ตอง

ตรวจสอบอุปกรณอํานวย

ความปลอดภัยใหอยูใน

สภาพพรอมใชการได

ตลอดการกอสราง 

 เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บริเวณหาดแมรําพึงเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 

ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

1 ควบคุมงาน

กอสราง 

 

การปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่ของ

ขาราชการเปนไปใน

ลักษณะที่ขาดหรือมี

ความรับผิดชอบไม

เพียงพอ 

- ผูควบคุมงานยัง

ขาดความรูความ

เขาใจขั้นตอนการ

ควบคุมงาน 

2 4 8 จัดประชุมชี้แจง

แนวทางและขั้นตอน

การควบคุมงาน 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 

- ยังขาดเอกสารการ

ดําเนินงานควบคุม

อยางเปนขั้นตอน 

2 4 8 จัดทําเอกสาร

ตรวจสอบอยางเปน

ขั้นตอน 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 

- ยังขาดการควบคุม

งานอยางใกลชิด 

พรอมสามารถ

แกปญหาตลอดเวลา 

 

 

2 4 8 จัดหาเจาหนาที่มาเปน

ผูชวยผูคุมงาน 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 



ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

2 จัดใหการบริการ

ขาวสรให

ประชาชนรับรูถึง

การดําเนินการ 

การปฏิบัติหนาที่ไป

ในทางที่ทําให

ประชาชนขาดความ

เชื่อถือในความมี

คุณธรรม/ความมี

จริยธรรม 

- ยังขาดการ

ประชาสัมพันธ

โครงการ 

1 3 3 จัดทําแผนปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ 

เปนความเสี่ยงที่อยู

ในระดับยอมรับได 

 - ยังขาดการให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการตรวจสอบ 

2 3 6 จัดทําตูรับฟงความ

คิดเห็น 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 

3 จัดใหการประชุม

สวนราชการภาค

ประชาชน 

การปฏิบัติหนาที่โดย

การขาดการคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวน

ตนและการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล 

- ยังขาดการรับฟง

ความคิดเห็นภาค

ประชาชนกอนทํา

โครงการ 

2 3 6 จัดใหมีการประชุม

สวนรวมภาค

ประชาชนรับฟงความ

คิดเห็น 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 

  - ยังขาดการมีสวน

รวมภาคประชาชน

ขณะดําเนินการ 

2 3 6 จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นประชาชนเพื่อ

ชวยแกปญหา

อุปสรรค 

 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 



ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

4 การจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่ของ

ขาราชการเปนไปใน

ลักษณะที่ขาดหรือมี

ความรับผิดชอบไม

เพียงพอ 

- เจาหนาที่ไมปฏิบัติ

ตามระเบียบพัสดุ 

2 2 4 จัดทําเอกสารตาม

ขั้นตอนของระเบียบฯ 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 

   - เจาหนาที่ไมมีการ

วางแผนการจัดซื้อ

จัดจาง 

2 2 4 เจาหนาที่สามารถ

ชี้แจงได 

เปนความเสี่ยงที่

ตองเฝาระวัง 
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โครงการขุดลอกคลองหนองเตา อําเภอแกลง 

ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

1 การจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่

ทําใหประชาชนขาดความ

เชื่อถือในความมีคุณธรรม/

ความมีจริยธรรม 

- การขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม 

1 1 1 จัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจ

รักษาความสงบเรียบรอย

ในวันขายซองประกวด

ราคาและวันประกวดราคา 

เปนความเสี่ยงที่อยู

ในระดับยอมรับได  

2 การควบคุมสั่งการ การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่

ของขาราชการเปนไปใน

ลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

- การควบคุมใหการ

ดําเนินโครงการเปนไป

ตามสัญญา เชน ปริมาณ

ดินที่ขุดลอก,สถานที่ทิ้ง

ดิน 

2 2 4 จัดเจาหนาที่ตรวจสอบ

อยางใกลชิด 

เปนความเสี่ยงที่อยู

ในระดับยอมรับได 
  

3 จัดใหมีการ

ประชุมสวนรวม

ภาคประชาชน 

การปฏิบัติหนาที่โดยการ

ขาดการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนและการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล 

- ยังขาดการรับฟงความ

คิดเห็นภาคประชาชน

กอนทําโครงการ 

1 1 1 จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นภาคประชาชน 

เปนความเสี่ยงที่

ยอมรับได 



ลําดับ 
กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติ 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด

(L=Likelihood) 

ผลกระทบ     

(I=Impact) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

(L x I) 

แนวทาง/มาตรการ   

ลดความเสี่ยง 
วิเคราะหความเสี่ยง 

   - ยังขาดการมีสวนรวม

ภาคประชาชนขณะ

ดําเนินการ 

1 1 1 จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นภาคประชาชน 

เปนความเสี่ยงที่

ยอมรับได 
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 วิสัยทัศน   
  “จังหวัดระยอง เปนหนวยงานภาครัฐที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนรวมกันปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556 ยุทธศาสตรที่ 4: สรางเสริมสังคม (ระยอง) ใหมีคุณธรรมนํา
ความรู สูการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทาจริต 4 ยุทธศาสตร 
 1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 2. รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. เสริมสรางความแข็งแกรงหนวยงานตอตานการทุจริต 
 4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

  พันธกิจ   
 1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5. สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1 :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมใหหนวยงานทุกภาคสวนบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาท่ี  

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 

 วัตถุประสงค  
 มุงสงเสริม เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไก
ในการแกปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ 
 1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกภาคสวน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ทุกภาคสวน 
 2. สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 
 2.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  2.2 สงเสริมเจาหนาที่ของรัฐไดประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม   
  2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชู ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต   
  3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 
  3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.3 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 วัตถุประสงค  
 มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสราง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ 
 1. บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรภาค
สวนตาง ๆ 
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  1.2 สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ มีระบบเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เชน ระบบอินเตอรเน็ต 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ 
  2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีการตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
  2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริตภาครัฐ 
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงหนวยงานตอตานการทุจริต 
 

 วัตถุประสงค  
 มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกระบวนการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ 
  1.1 ใหหนวยงานของรัฐที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ
หนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกังภารกิจและความรับผิดชอบ 
  1.2 ใหหนวยงานภาครัฐควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใชอํานาจในการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
  2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 วัตถุประสงค  
  มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐาน
ทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 
 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  1.2 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระหวางหนวยงานตาง ๆ  
 2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  2.1 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
รวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการลงโทษเจาหนาที่
ของรัฐที่ฝาฝนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ปฏิทินการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

กระบวนการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 2553 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูล 

-  ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 2552-2555 

- ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของจังหวัด พ.ศ. 2552-2555 

- ความเสี่ยงตาง ๆที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
 
สํานักงานจังหวัด

ระยอง 

            

2. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 3 
โครงการ 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง,อําเภอแกลง
,สนง.โยธาธิการ, 

สนง.ทางหลวงชนบท 

            

3. ทุกสวนราชการรายงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุกสวนราชการ             

4. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ใหผูวาราชการ
จังหวัดลงนามเห็นชอบ ภายใน 31 มี.ค.2553 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

            

5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ทุกสวนราชการ             

6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

            

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 
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แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1. เสริมสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรมจริยธรรม
ใหหนวยงานทุกภาคสวน
บริหารงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล  
 
 

เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
มีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
รวมกันแกไขและรับผิดชอบตอ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ   

1.1 จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดินวันที ่5 ธันวาคม 2552 

- - รอยละของขาราชการ
ที่เขารวมกิจกรรม 

1 ครั้ง/500 คน ฝายอํานวยการ สนจ.รย./
ปกครองจังหวัดระยอง 

1.2 คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2553 - - จํานวนขาราชการ
และลูกจางประจําที่
ไดรับคัดเลือก 

1 ครั้ง/ไมต่ํากวา 
 3 คน 

ฝายอํานวยการ สนจ.รย. 

1.3 โครงการรักบานเรา/สงเสริมและสรางจิตสํานึก
ใหรูจัดละอายกับการเอาผลประโยชนสวนรวมไป
ใชสวนตัว 

- - รอยละของบุคลากรที่
ไมเอาผลประโยชน
สวนรวมไปใชสวนตัว 

ไมเกินรอยละ 20 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระยอง 
 

1.4 โครงการสงเสริมจิตใจใฝคุณธรรม สวดมนต/
นั่งสมาธิแลกเปลี่ยนความรูประสบการณทุกวัน
กอนเริ่มงานวันใหม 

- - รอยละของผูเขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 90 สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ระยอง 

1.5 โครงการสรางสุจริตใจสัญจร - - รอยละของผูเขารวม
กิจกรรม 

1 ครั้ง/100 คน  สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ระยอง 

1.6 โครงการยกยองเชิดชูผูสุจริต - - รอยละของผูทํา 
ความดี 

1 ครั้ง/ 40 คน สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ระยอง 

1.7 ประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสในการ
ปฏิบัติ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการในสังกัด 

- - จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรม 

16 คน สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
1. เสริมสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมใหหนวยงานทุก
ภาคสวนบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  (ตอ) 
 

 1.8 เผยแพรวิสัยทัศน คานิยม จริยธรรมคุณธรรม
ของกรมบัญชีกลาง 

- - รอยละของบุคลากร
สํานักงานฯ รับทราบ
แนวทาง/มาตรการ
สรางจิตสํานึก คานิยม
ของกรมบัญชีกลาง 

รอยละ 100 สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 

1.9 เนนย้ํา ใหความรูการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึก
ประหยัดการใชทรัพยากร 

- - รอยละของบุคลากร
สํานักงานฯ ที่รับทราบ 

รอยละ 100 สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

1.10 รณรงค สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม 

- - จํานวนครั้งการ
รณรงคสงเสริม 

เดือนละ 1 ครั้ง สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดระยอง 

1.11 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานการ
ประพฤติตนของเจาหนาที่ของรัฐใหเปนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติราชการ
อยางโปรงใส 

- - จํานวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

เดือนละ 1 ครั้ง สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดระยอง 

1.12 จัดอบรมหลักสูตรการตรวจรับแบบ ภ.ง.ด.90 
และ 91 โดยแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
บริการที่ดี พรอมเผยแพรคูมือจรรยาบรรณ
ขาราชการ 

10,000 - รอยละของจํานวน 
บุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตร
จริยธรรม 

รอยละ 95  สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ระยอง 

1.13 ปรับปรุงสถานที่ใหมีพื้นที่สําหรับเจาหนาที่
และใหบริการใหไดมาตรฐาน เปน 60:40 

- - ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการตาม
แผนการมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางานหรือใหบริการ 

ขั้นตอนของ
ความสําเร็จ 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
1. เสริมสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมใหหนวยงานทุก
ภาคสวนบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  (ตอ) 
 

 1.14 สรางขวัญกําลังใจคุณภาพการทํางาน คุณภาพ
ชีวิตใหแกเจาหนาที่ในสังกัด 

- - รอยละระดับความพึง
พอใจของเจาหนาที่ตอ
การสรางขวัญกําลังใจ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การทํางานและคุณภาพ
ชีวิต 

รอยละ 85  ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  1.15 ปลูกจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมเจาหนาที่ 

- - รอยละระดับความพึง
พอใจของเจาหนาที่ตอ
การทํางาน 

รอยละ 85  ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  1.16 จัดบอรดประชาสัมพันธจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลบริเวณหนาสํานักงานฯ 

งบประมาณ
สํานักงานฯ 

- รอยละของเจาหนาที่
ที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ 

รอยละ 100 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

  1.17 จัดประชุมบุคลากรของหนวยงานโดย
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
และวินัย 

งบปกติ - จํานวนครั้งในการ
จัดประชุมบุคลากรและ
สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย 

อยางนอย 6 ครั้ง งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  1.18 สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม วินัยแ ละหลักธรรมาภิ
บาลที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด 

งบปกติ - จํานวนครั้งที่สง
บุคลากรเขารับการ
อบรม/สัมมนาฯ 

อยางนอย 2 ครั้ง งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  1.19 โครงการอบรม “ฝกจิตมุงสัมฤทธิ์ของงาน” 
เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักธรรม
คําสอนและนํามาประยุกตในการใชชีวิตประจําวน
และการปฏิบัติงาน 
 

งบปกติ - จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานที่เขารับการ
อบรม 

30 คน กลุมวิชาการขนสง

สํานักงานขนสงจังหวัด

ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
1. เสริมสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมใหหนวยงานทุก
ภาคสวนบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  (ตอ) 
 

 1.20 จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเพื่อสงเสริมและ
รักษาวิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรมใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน 

งบปกติ -จํานวนครั้งในการ
อบรม/สัมมนา/จดั
ประชุมฯ 

อยางนอย 2 ครั้ง  กลุมวิชาการขนสง
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  1.21 เสริมสรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาที่ให
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท โดยสอดแทรกเนื้อหาไวในการจัดประชุม
ประจําเดือนของสนง. 

- - จํานวนครั้งที่จัด
ประชุมประจําเดือนซึ่งมี
การสอดแทรกเนื้อหา 

6 ครั้ง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

  1.22 ทดสอบความรูความเขาใจของ จนท.ของ
สนง.เกี่ยวกับกากรปฏิบัติหนาที่และการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยทําแบบทดสอบ
กอน-หลัง การเรียนรู 
 

- -รอยละของจํานวน
จนท.ที่ไดรับความรู 
ความเขาใจ 

รอยละ 80 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

  1.23 โครงการสวดมนตไหวพระ ทําจิตใจใหสงบมี
สมาธิกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

- - จํานวนครั้งของการ
จัดทํา/จํานวนคนที่เขา
รวม 
 

12 ครั้ง/40 คน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

  1.24 โครงการปกปองเชิดชูผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเดน 

- - จํานวนจนท.ที่ไดรับ
การยกยอง (ขรก., 
พนง.ราชการ และ
ลูกจางประจํา) 

2 คน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
1. เสริมสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมใหหนวยงานทุก
ภาคสวนบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  (ตอ) 
 

 1.25 ประชุมชี้แจงสรางจิตสํานึกแกขาราชการ 
กํานัน ผูใหญบานในการประชุมประจําเดือน 

- - จํานวนครั้ง/จํานวน
คนที่เขารวม 

2 ครั้ง/200 คน อําเภอเขาชะเมา 

  1.26 จัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการพระราชดําริและ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางคานิยม 

70,000 -จํานวนศูนยฯ 5 แหง 
(1ศูนยอําเภอ 
4ศูนยตําบล) 

อําเภอเขาชะเมา 

  1.27 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ คัดเลือกคนดีตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ประกาศยกยองคนดีเพื่อสราง
คานิยมรวมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยเปน
แบบอยางที่ดีของสังคม 

- - ประกาศยกยองคนดี ปละ 1 ครั้ง สํานักงานประมงจังหวัด
ระยอง 

2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

เพื่อประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐทุกภาค
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และสงเสริมบทบาท 
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

2.1 เผยแพรขอมูลดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตทางเว็บไซดจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง 

- - จํานวนครั้งที่เผยแพร
ขอมูล 

5 ครั้ง/ป กลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล สนจ.รย. 

2.2 ประชาสัมพันธชองทางรับเรื่องรองเรียนของ
จังหวัดใหสวนราชการ อําเภอและทองถิ่น เผยแพร
ใหประชาชนทราบ 

- - จํานวนสวนราชการที่
ไดรับแจง 

1 ครั้ง/ทุกสวน
ราชการและ
ทองถิ่น 

กลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล สนจ.รย. 

2.3 เผยแพรขอมูลขาวสารการบริการของหนวยงาน
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

ขาวสารดานกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การ
บัญชี การพัสดุ การควบคุมภายในและขาวสารอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทางเว็บไซดและหนังสือเวียน 

- - จํานวนครั้งการ
เผยแพร 

12 ครั้ง/1 ชองทาง สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
(ตอ) 

 2.4 รับและดําเนินการเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐ 
 

- - รอยละที่ลดลงของ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่รัฐ 
- รอยละของผู
รองเรียนที่ติดตอได
ไดรับทราบผลความ
คืบหนาภายใน 15 วัน 

รอยละ 5 
 
 
 
 

รอยละ 100 

ฝายอํานวยการ 
สนจ.รย.  
(ศูนยดํารงธรรม) 

  2.5 จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนที่สะดวก - - จํานวนเรื่องรองเรียน  สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 
 
 

  2.6 ปรับปรุงระบบ วิธีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

36,500 - จํานวนการปรับปรุง
ระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

1 ครั้ง/จนท.ใน
สังกัด 

ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  2.7 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย 
นํานวัตกรรมมาใชและเปนที่ยอมรับของสังคม 

งบประมาณ
ประจําป 

2553 

- จํานวนการปรบัปรุง
ระบบการทาํงานใหมีการ
บริหารจัดการใหทันสมัย
นํานวัตกรรมมาใช 

1 ครั้ง/จนท.ใน
สังกัด 

ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  2.8 สรางเครือขายการปองกันและเฝาระวังการ
ทุจริต 
     - เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ 

- - จํานวนครั้งการ
สงเสริม 

2 ครั้ง/50 คน สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
(ตอ) 

 2.9 พัฒนาปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ - - จํานวนครั้งที่พัฒนา 1 ครั้ง สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

  2.10 ประชาสัมพันธมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการและลูกจาง และคานิยมหลักขององคกร
ใหขาราชการทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 

- - จํานวนครั้งการ
ประชาสัมพันธ 

2 ครั้ง/ 60 คน สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

  2.11 ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต 
      - เผยแพรขอมูล แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และ 

- - รอยละของผูมา
ติดตอราชการทราบ
แนวทางขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในงาน 

รอยละ 80 สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดระยอง 

  2.12 โครงการเผยแพรขอมูล/ขาวสารการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลดานการจัดซื้อจัดจาง 

- - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ตั้งแตการสอบราคา 
เปนตนไป 

ทุกครั้ง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระยอง 

  2.13 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร/การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลดานการจัดซื้อจัดจาง 

- - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีการ
ตั้งแตการสอบราคา
เปนตนไป 

ทุกครั้ง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
สํานักงานประมงจังหวัด
ระยอง 

  2.14 การรายงานพฤติกรรมของขาราชการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- - จํานวนครั้งที่รายงาน
พฤติกรรมของ
ขาราชการสํานักงานฯ  

4 ครั้ง/4 ไตรมาส/
(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
(ตอ) 

 2.15 ติดประกาศและปายประชาสัมพันธรณรงค
การแจงเบาะแสการทุจริต 

งบ
สํานักงานฯ 

- รอยละของประชาชน
ผูมารับบริการได
รับทราบ 

รอยละ 90 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

  2.16 สรางประชาสัมพันธชองทางที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

งบปกติ - จํานวนชองทางที่ให
ประชาชนไดเขามีสวน
รวมตรวจสอบและแจง
ขอมูลการทุริต 
ประพฤติมิชอบ 

อยางนอย 4 
ชองทาง 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  2.17 จัดใหเจาหนาที่แตงกายใหเปนระเบียบเรียรอย
และใสปายชื่อ เพื่อใหประชาชนสามารถสังเกต
พฤติกรรมไดงายเมื่อมีกรณีการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

งบปกติ - รอยละของจํานวน
เจาหนาที่ที่แตงกาย
เรียบรอยและใสปายชื่อ 

รอยละ 100  งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  2.18 สงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน
มีความรูความเขาใจในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

- - จํานวนชองทางใน
การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

3 ชองทาง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

  2.19 จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นหรือเรื่อง
รองเรียนที่สะดวกและหลากหลาย 

- - จํานวนชองทางรับ
เรื่องรองเรียน 

3 ชองทาง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

  2.20 เปดชองทางเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และ/หรือชอง
ทางการแจงเบาะแสการกระทําทุจริตของเจาหนาที่
เพื่อประชาสัมพันธตอตานการทุจริตและ/หรือชอง
ทางการแจงเบาะแส ใหเจาหนาที่และประชาชน
รับรูขอมูลขาวสาร ไดแก หนังสือเวียน, เอกสาร
เผยแพร, ทางตูรับเรื่องรองเรียน 

10,000 - จํานวนชองทางใน
การเผยแพรและ/หรือ
สื่อสารความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และ/หรือชองทางการ
แจงเบาะแสการกระทํา

2 ชองทาง สํานักงานประมงจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ทุจริต 

3.เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและ มี
ประสิทธิภาพ สรางกระบวนการ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 - ตรวจสอบดาน Financial& Compliance 
      - ตรวจสอบดาน Performance 
      - การใหคําปรึกษา  
 

- - รอยละของ
หนวยงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ดาน Financial& 
Compliance 
- รอยละของ
หนวยงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ดาน Performance 
- การใหคําปรึกษา 
การเงิน การบัญชี พัสดุ 
การบริหารความเสี่ยง 
ระบบควบคุมภายใน 

รอยละ 100 
 
 
 

 
 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบฝายใน 
สนจ.รย. 

  3.2โครงการจัดหาพัสดุ/การจัดทํารายงานขออนุมัติ - - รอยละของการจัดทํา
เอกสารขออนุมัติ
ถูกตองตามระเบียบฯ 

ไมนอยกวารอย
ละ 85 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระยอง 

  3.3 โครงการถวงดุลการใชอํานาจ/กระจายการใช
อํานาจการตรวจสอบ 

- - รอยละของจํานวน
เรื่องที่มีการกระจาย
อํานาจตรวจสอบวา
ถูกตอง 
 

80 เรื่อง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
3. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภาครัฐ 
(ตอ) 

 3.4 โครงการตรวจสอบภายในหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

130,368 - จํานวนหนวยรับ
ตรวจที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

1 ครั้ง/ป/5แหง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง 
 
 

  3.5  หนวยงานใหบริการดําเนินการจัดทําขั้นตอน 
กระบวนการ ระยะวเลาการใหบริการ ตามคูมือการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของกรมประมง และ
ประกาศใหผูรับบริการไดรับทราบอยางชัดเจน
เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบและติดตามได 

20,000 - ประกาศขั้นตอน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ ณ จุดบริการ 

6 หนวยงาน หัวหนาฝายบริหาร
จัดการดานการประมง, 
ประมงอําเภอเมือง,  
แกลง, บานคาย, บานฉาง
และวังจันทร 
สํานักงานประมงจังหวัด
ระยอง 

    

  3.6 การรับเรื่องราวรองทุกขการจริตของขาราชการ
ในการปฏิบัติงาน 

- - จํานวนครั้งที่มีการ
รองเรียนการทุจริตของ
ขาราชการผานเว็บ
ไซด/ตูรับเรื่องรองทุกข
ของสํานักงานฯ 

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 

  3.7 วางระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

- - จํานวนระบบที่จัดทํา 1 ระบบ สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

  3.8 มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช
งบประมาณของหนวยงาน 

- - จํานวนระบบ 1 1 ระบบ สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
3. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภาครัฐ 
(ตอ) 

 3.9 กิจกรรมตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
การเงินของรัฐในระบบ GFMIS ที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

- - รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการดาน
การเงินการคลัง 

รอยละ 100 สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

  3.10 พัฒนากลไกพรอมรับการตรวจสอบการสังคม งบประมาณ 
2553 

- รอยละของการ
ตรวจสอบ 

 ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  3.11 จัดอบรมสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน งบประมาณ
สํานักงานฯ 

- รอยละของสมาชิกที่
ผานการอบรมและ
ไดรับความรู  

รอยละ 100  สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

  3.12 ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดระยอง 

งบประมาณ
สํานักงานฯ 

- รอยละของ
อาสาสมัครที่เขารับการ
อบรมมีความรู ความ
เขาใจ 

รอยละ 70 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

  3.13 จัดทําระบบการควบคุมภายในใหสอดคลอง
กับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

งบปกติ - จํานวนครั้งในการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง/ป งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  3.14 เผยแพรประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

งบปกติ - จํานวนชองทางใน
การเผยแพรประกาศ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน
ฯ ใหทราบทั่วกัน 

อยางนอย 2 
ชองทาง 

ทุกงาน/ฝาย/กลุม 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
3. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภาครัฐ 
(ตอ) 

 3.15 จัดทําและเผยแพรปายแสดงอัตรา
คาธรรมเนียมที่ทางการจัดเก็บเพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบได   

งบปกติ - จํานวนปายแสดง
อัตราคาธรรมเนียมที่
ทางราชการจัดเก็บที่
เผยแพรใหประชาชน
ทราบทั่วกัน 

อยางนอย 2 ปาย ทุกงาน/ฝาย/กลุม 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 

  3.16 สรางระบบควบคุมภายใน - - ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการ 

รอยละ 80  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ระยอง 

4 .  เสริมสร า งศั กยภาพ
เจาหนาที่รัฐในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ขีดความสามารถของเจาหนาที่
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ    
 

4.1 จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานระบบวีดี
ทัศนทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย 

- - รอยละของสวน
ราชการที่จัดเจาหนาที่
เขารวมประชุม 

รอยละ 60 กลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล สนจ.รย. 

4.2 จัดโครงการสัมมนา เรื่อง  
“วาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” 

200,000 
 

- รอยละของบุคลากร
ในจังหวัดที่ผานการ
สัมมนา 

1 ครั้ง/250 คน ปลัดจังหวัดระยอง 
(ที่ทําการปกครองจังหวัด
ระยอง) 

4.3โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรู/ถายทอด
ความรูมาตรการและกิจกรรมเพื่อการปองกันความ
เสี่ยง 

- - รอยละของขาราชการ
ที่ไดรับการถายทอด
ความรูระเบียบสร.วา
ดวยการพัสดุ 

90 คน หัวหนาและเจาหนาที่
พัสดุ สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด
ระยอง 

  4.4 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการ 

- - รอยละของขาราชการ
ที่ไดรับการสงเสริม 

ไมต่ํากวารอยละ 
90 

สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
4. เสริมสรางศักยภาพ
เจาหนาที่รัฐในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(ตอ) 

 4.5 สงบุคลากรสํานักงานฯ เขาฝกอบรมในเรื่อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  

10,000 - บุคลากรเขารับการ
อบรมหลักสูตรฯ 

1 ครั้ง ประมงจังหวัดระยอง
สนง.ประมงจังหวัด
ระยอง 

  4.6 การพัฒนาบุคลากรสํานักงานคลังเพื่อปองกัน
การทุจรติ 

- - รอยละของบุคลากร
สํานักงานคลังที่ไดรับ
การอบรมและการ
ควบคุมภายใน  

รอยละ 70 สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 

  4.7 สงเสริมใหขาราชการมีความรูเกี่ยวกับทาง
การเงินการคลัง 
 

- - จํานวนครั้งการ
สงเสริม 

4 ครั้ง สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

  4.8 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร
สํานักงาน ก.พ.ร. 

- - จํานวนครั้งการพัฒนา 2 ครั้ง/ 6 คน สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง 

 

 

 4.9 วางระบบและการดําเนินการ พัฒนาเจาหนาที่
ใหมีรูปแบบการทํางานแบบมืออาชีพ 

งบประมาณ 
2553 

- รอยละระดับความ
พึงพอใจของเจาหนาที่
ตอการทํางานแบบมือ
อาชีพ 

รอยละ 85 ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
จังหวัดระยอง 

  4.10 ประชุมเจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

งบประมาณ
สํานักงานฯ 

- รอยละของเจาหนาที่
ที่เขารวมประชุม 

รอยละ 100 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง 

 
 
 

 4.11 จัดการอบรม/สัมมนา/สงบุคลากรเขารับการ
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

งบปกติ - จํานวนครั้งที่จัด
อบรม/สัมมนา และสง
บุคลากรเขารับการ

อยางนอย 4 ครั้ง งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานขนสงจังหวัด
ระยอง 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
4. เสริมสรางศักยภาพ
เจาหนาที่รัฐในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(ตอ) 
 

อบรมสัมมนา เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน 

  4.12 โครงการสงเสริมขาราชการในหนวยงาน
ประพฤติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - รอยละของจํานวน
ขาราชการในหนวยงาน
ที่เขารวมโครงการ  

รอยละ 100  สํานักงานปศุสัตว 
จังหวัดระยอง 

 
 
 

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


