
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ  2564  
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ก าหนดให้มีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2564) 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
2563 2564 

ไตรมาสที่ 
4 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย 
1.1 แต่งตั้งและปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 

     
งานประกันฯ 

1.2 ขับเคลื่อนนโยบายในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ วท.พัทยา 

     
งานประกันฯ 

2. จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ 
2.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบด้าน ITA 

     
งานประกันฯ 

2.2 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ITA 

     
งานประกันฯ 

2.3 จัดการทดลองท าแบบประเมิน
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA 

     
งานประกันฯ 

2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์ ก ร ให้ มี คุ ณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
เสริมสร้างคนดี โดยใช้หลักศาสนาและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 

     

งานบุคลากร 

3. การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และประชมสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
3.1 การสื่อสารผ่านสื่อภายในและ
ภายนอก 

     งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

3.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ

     
งานประกันฯ 



ออนไลน์อย่างมีสติและจริยธรรม 
4. ปลูกฝัง สร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใส 
4.1 พัฒนาระบบ/เว็บไซต์ การเปิดเผย
ข้ อ มู ล แ ก่ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้  ส่ ว น เ สี ย /
สาธารณะ 

     
งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

4.2 บริหารจัดการรับรู้ของประชาชน
ในเชิงลบ 

     งานบริหาร
ทั่วไป 

5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา 
5.1 การประชุมคณะกรรมการ ITA 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
การด าเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

     
งานประกันฯ 

5.2 การรายงานความก้าวหน้า     การ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุม 

     
งานประกันฯ 

5.3 การรายงานสรุปผลการประเมิน 
ITA และข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการ 

     
งานประกันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ 
 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นระบบ และเป็นไปตาม
ระเบียบการพัสดุ 

1. จัดหาและเตรียมพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
2. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

2. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีการ
ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ที่ ต ร ง ต่ อ ค ว า ม
ต้องการ 

1. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องกระบวนการตรวจรับพัสดุ 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

3. พัฒนาระบบในการควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

1. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

 
 
 
 
 
 



 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร เรื่องระเบียบการยืมเงิน
และการเบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืม 

1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงิน 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

5. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร เรื่องระเบียบการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี    
15 ปี 

1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงิน 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

6. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
และชี้ให้เห็นโทษของการกระท า
ความผิด 

1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
7. พัฒนาการตรวจสอบ การออก
ใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

1. จัดหาและเตรียมพัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน การออก
ใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ความปลอดภัยและตรวจสอบได้ 
2. ทัศนศึกษาดูงาน/ขอค าแนะน า
จากผู้มีความรู้ เรื่องระเบียบการ
ควบคุมใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
3. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

ไตรมาสที่ 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


