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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นตามกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งยังใช้เป็นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้ จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดนครราชสีมา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จังหวัดนครราชสีมาแปลงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท า “แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 บทน า  
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)   
 ส่วนที่ 4 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส่วนที่ 5 บทสรุป แนวทางแก้ไข ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นว่าแผนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางและ
แนวทางด าเนินงานให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมาย              
โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์บริการ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนต่อไป 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 1. ที่มา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (ศปท.) โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ      
และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกต าแหน่งหนึ่ง 
 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต               
ในหน่วยงาน/จังหวัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดตั้ง ศปท. เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนงาน                  
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้งงานส่งเสริม 
 3. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ            
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นตามกรอบด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ งบประมาณ  
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ   
 4. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สภาพปัญหาและปรากฏการเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล ค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการด้าน                 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมาจึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด” 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นจังหวัดใสสะอาด 

  2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ให้บรรลุเป้าหมาย 
 เป้าประสงค์รวม 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 90 

  2. จ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตลดลง ค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 90 
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ส่วนที่ 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์               
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   เป้าประสงค ์

 1. การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 

 2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 
 2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 
 กลยุทธ์และแนวทาง 

 1. เสริมสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกเกีย่วกับผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน 

 2. ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกต้อง 

 3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าประสงค ์

 ด าเนินการและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 แก้ไขปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

 1. ด าเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 2. สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 3. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

 เป้าประสงค ์

 สร้างการรับรู้ และสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ประชาชนและสังคมมีการรับรู้และมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมาย 1 ปี 
 ร้อยละ 90 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

 1. ประชาสัมพันธ์การทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง 

 2. รณรงค์สร้างกระแสสังคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 3. ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคุณธรรม
 จริยธรรม และงานนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว 
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          ส่วนที่ 3    

รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(รอบ12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

1 โครงการมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจ า 5 
ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
กรมราชทัณฑ์
ก าหนด 

ร้อยละ 100 มีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่
กรมราชทัณฑ์ก าหนดทุกข้อ 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การบัญชี และ
ด้านพัสด ุ

ร้อยละ 1.66 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะใน
การแก้ไขปัญหาลด
ข้อผิดพลาดอัน
ก่อให้เกิดปัญหา
ทุจริต 

ร้อยละ 1.66 มีการปฏิบตัิที่ถูกต้อง ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

3 โครงการปลูกจิตส านึก
สร้างคณุธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ปลูกจิตส านึกสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ร้อยละ 1.66 - เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
จังหวัดนครราชสีมา
ด าเนินการ 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

4 ก าชับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในท่ีประชุม
ส านักงานฯ และกลุ่ม 
ทุกเดือน 
 
 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจรติ
ลดลง 

ร้อยละ 90 ไดมีหนังสือก าชับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในท่ีประชุม

ส านักงานฯ และกลุ่มงาน 

ไม่ม ี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสมีา 
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ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

5 น าข้อมูลการรณรงค์การ
ไม่ประพฤติทุจรติ 
คอรัปช่ันลงเผยแพร ่   
บนเว็บไซต์ และ
Facebook หน่วยงาน 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่มีพฤติกรรมส่อ
ไปในทางทุจริต 

ร้อยละ 90 ได้น าข้อมลูการรณรงค์การไม่
ประพฤติทุจรติ คอรัปช่ันลง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั
นครราชสมีาและFacebook  

ไม่ม ี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสมีา 

6 มีข้อความหรือ pop up 
ป้องกันปราบปรามการ
เรียกร้องผลประโยชน์ใน 
Line Official 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจรติ
ลดลง 

ร้อยละ 90 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมามี
ข้อความ ป้องกันปราบปราม
การเรยีกร้องผลประโยชน์ใน 
Line Official 

ไม่ม ี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสมีา 

7 ใส่ข้อความรณรงค์ใน
หนังสืออออกของ
ส านักงานทุกฉบับ เช่น 
มีธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ฯลฯ 

ครั้ง  300 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่มีพฤติกรรมส่อ
ไปในทางทุจริต 

ร้อยละ 90 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมาใส่
ข้อความรณรงค์ในหนังสือออ
อกของส านักงานทุกฉบับ เช่น 
มีธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ฯลฯ  

ไม่ม ี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสมีา 

8 กิจกรรมการเปดิช่องให้
ประชาชนร้องเรียนขอ
ความเป็นธรรมที่มีความ
หลากหลาย 

ร้อยละ จ านวน
เรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ได้เปดิช่องให้ประชาชน
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่มี
ความหลากหลายบนหน้า
เว็บไซตส์ านักงานท่ีดินจังหวัด
นครราชสมีา 

ไม่ม ี ส านักงานท่ีดิน
จังหวัด
นครราชสมีา 

9 กิจกรรมการเปดิ
ช่องทางให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
ให้บริการ 

ร้อยละ จ านวนเร่ือง
ที่ให้ปรับ 
เปลี่ยนแก้ไข 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ได้เปดิช่องทางให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ
บนหน้าเว็บไซต์ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่ม ี ส านักงานท่ีดิน
จังหวัด
นครราชสมีา 

10 กิจกรรม การน าแผน
ป้องกันการทจุริต

ครั้ง จ านวนการ
ประชาสัมพั
นธ์ผ่านการ

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ส านักงานท่ีดินจังหวัด
นครราชสมีากิจกรรมการน า

ไม่ม ี ส านักงานท่ีดิน
จังหวัด



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ประพฤติมิชอบของกรม
ที่ดินไปสู่ทางปฏบิัต ิ

ประชุม
ประจ าเดือน 

แผนป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกรมที่ดิน
ไปสู่ทางปฏิบตั ิ

นครราชสมีา 

11 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านวินัยและการรักษา
วินัย 

ร้อยละ 90 - 68,130 68,130 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
2.กลุม่เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อมิให้กระท าผิดวินัย 

68,130 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นครราชสมีา 

12 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านวินัยและการรักษา
วินัยเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานรัฐ 

ร้อยละ 90 - 107,10
0 

107,100 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
2.กลุม่เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อมิให้กระท าผิดวินัย 

107,100 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นครราชสมีา 

13 โครงการพัฒนาการ
ประเมินความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 90 - 45,900 45,900 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
2.กลุม่เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพือ่มิให้กระท าผิดวินัย 

45,900 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นครราชสมีา 

14 การจัดท าการ
ประชาสมัพันธ์สื่อ
เผยแพร่พระบรม
ราโชวาทและพระด ารัส
ด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.มีการประชาสัมพันธ์พระ
บรมราโชวาทพระราชด ารสั
และแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จังหวัด
นครราชสมีาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
-ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น ร้อยละ90 

15 โครงการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.ประกาศเจตนารมณ์ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรม 
2.มีแผนการด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรม
ของส านักพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
3.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

16 กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกใหรู้้เรื่องความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ การเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตในวัน
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันแห่งชาติ (๖ 
ก.ย.) และวันต่อตา้น
คอรัปช่ันสากล (๙ ธ.ค.) 

ครั้ง 2 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ90 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีการ
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านทุจรติคอรัปชั่นสากล 
(๙ ธ.ค.) 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

17 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันส าคัญ(วันมาฆบูชา 

ครั้ง 3 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม

ร้อยละ 90 ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี สวด
มนต์ ปฏิบัติธรรมท่ีบ้านใน
ฐานะพุทธศาสนิกชน 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

วันอาสาฬหบูชา วันวิ
สาขบูชา) 

ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

18 กิจกรรมส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการต่อต้าน
การทุจริต 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี ร่วม
กิจกรรม “สวนวิถีพุทธ วิถี
เกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

19 การปรับปรุง
กระบวนงานท่ีเป็น
ภารกิจหลักของ
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
นครราชสมีา ท่ีเน้นการ
ปฏิบัติงานและระบบ
ป้องกันการทุจริตทุก
ระดับ 
 1.การขอรับเงิน
อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต 
 2.การขอหนังสือรบัรอง
การขออนุญาตพ านักอยู่
ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราว(การต่อวี
ซ่า) 
 3.การกันเขตจัด
ประโยชน์ในท่ีดินที่ตั้งวัด 
 4.การขอเช่าใหม่ การ
โอนสิทธิการเช่า การรับ

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.ไม่มีการร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีรัฐเกี่ยวกับการทุจริต 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่มีพฤติกรรมส่อไป
ในทางทุจริต 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

เช่าสืบแทน (ด าเนินการ
ที่ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 
 5.การขอใช้อาคาร
สถานท่ี 

20 โครงการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาแก่บคุลากรใน
หน่วยงาน 

คน 22 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี เสรมิสร้างความ
ตระหนักรู้และ
ปลูกจิตส านึก
เกี่ยวกับการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรใน
สังกัดมีคณุธรรม
และจริยธรรม
อันดี 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนไดร้ับทราบถึง
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาแก่บคุลากรใน
หน่วยงาน 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

21 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้วยหลักคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาล 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจรติ
ลดลง 

ร้อยละทีล่ดลง
ของเรื่องร้อง
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ90 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนไดร้ับทราบกรอบ
แนวทาง การปฏิบัติงาน โดย
เน้นความถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติด าเนินการภายใน
ระยะเวลา และอ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้รับบริการ 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

22 โครงการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาแก่บคุลากรใน
หน่วยงาน 

คน 22 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี เสรมิสร้างความ
ตะหนักรู้และปลูก
จิตส านึกเกี่ยวกับ
การมีคณุธรรม
และจริยธรรม 

บุคลากรใน
สังกัดมีคณุธรรม
และจริยธรรม
อันดี 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนไดร้ับทราบถึง
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาแก่บคุลากรใน
หน่วยงาน 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

23 เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับการ
ประพฤติตนท่ีดี มีความ
ส านึกในบุญคณุของ
แผ่นดินไทย 

ครั้ง 2 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรไดร้่วม 
กิจกรรมทางเพื่อ
ส านึกในบุญคณุ
ของแผ่นดินไทย
ร่วมกัน 

เข้าร่วม 
กิจกรรมทาง
ศาสนาไม ่
น้อยกว่า 2 
ครั้ง/ป ี

บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี  
- วันท่ี 28 กันยายน 2563 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานสถิติจังหวดั

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

นครราชสมีา เข้าร่วมพิธีในวัน
พระราชทานธงชาติไทย  
(Thai National Flag Day) 
และร่วมกันยืนตรงเคารพ     
ธงชาติ และร้องเพลงชาตไิทย 
เพื่อน้อมร าลึกพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวท่ีได้
พระราชทานธงไตรรงค์เป็น  
ธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง 
หน้าศาลากลาง 
- วันท่ี 29 กันยายน 2563 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานสถิติจังหวดั
นครราชสมีา เข้าร่วมพิธีน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ
อย่างหาที่สุดมไิด้ของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่5 ที่มตี่อพสกนิกร 
ปวงชนชาวไทย อาทิ การเลิก
ทาส การปฏริูปการปกครอง 
และการศึกษา ณ บรเิวณหนา้
ศาลากลางจังหวัด
นครราชสมีา  

24 ก าชับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในท่ีประชุม
ส านักงานฯและกลุม่/
ฝ่าย ทุกเดือน 

ครั้ง 8 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ร้อยละทีล่ดลง
ของเรื่อง
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ประชุมส านักงานเพื่อติดตามผล
การด าเนินงาน 
ครั้งท่ี1 วันท่ี10 ม.ค.2563 
ครั้งท่ี2 วันท่ี13 ม.ค.2563 
ครั้งท่ี3 วันท่ี 27 ก.พ.2563 

ไม่ม ี ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

เกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ90 

ครั้งท่ี4 วันท่ี 29 พ.ค.2563 
ประชุมกลุ่มงานวิชาการผังเมือง 
-วันท่ี4 พฤศจิกายน 2562 
-วันท่ี13 ธันวาคม 2562 
-วันท่ี13 กุมภาพันธ์ 2563 
-วันท่ี6 สิงหาคม 2563  

25 น าข้อมูลการณรงค์การ
ไม่ประพฤติทุจรติ
คอรัปช่ัน ลงเผยแพร่บน
เว็บไซตส์ านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
นครราชสมีา และ 
Facebook หน่วยงาน 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไป
ในทางทุจริต 

ร้อยละ 90 http://pvnweb.dpt.go.th/
nakhonratchasima/index.
php 
บทความน่ารู้ : เรื่อง 
“พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562” 
บทความน่ารู้ : 
สินน ้ำใจ:มหันตภัยของชำต ิ
Facebook :http://bit.ly/2S
J7dXu 

ไม่ม ี ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสมีา 

26 การร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ไม่ม ี ส านักงาน
ประมงจังหวัด
นครราชสมีา 

27 การจัดการเรื่องเรียน
ร้องทุกข ์

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส
ปราศจากเรื่อง
ร้องเรียน 

ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส
ปราศจากเรื่อง
ร้องเรียน 
 

ไม่มเีรื่องร้องเรียน ไม่ม ี ส านักงาน
ประมงจังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

28 การเผยแพร่ความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การกระท าผิดวินัย 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีไ่ดร้ับ
ความรู้ เพื่อเสรมิสร้างและ
ป้องกันการท าผดิวินัย 

ไม่ม ี ส านักงาน
ประมงจังหวัด
นครราชสมีา 

29 การจัดงานวันต่อตา้น
คอร์รัปช่ัน 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร่วมกิจกรรมวัน
ต่อต้านคอรัปช่ัน 

ร่วมกิจกรรมวัน
ต่อต้านคอรัปช่ัน 

หน่วยงานร่วมกิจกรรมวนั
ต่อต้านคอร์รปัช่ัน 

ไม่ม ี ส านักงาน
ประมงจังหวัด
นครราชสมีา 

30 การปลูกฝังค่านิยมตาม
หลักศาสนาและน า
หลักการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
โปร่งใส 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 ร้อยละของราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การทุจริตเพิม่ขึ้น 

ไม่ม ี ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครราชสมีา 

31 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ราย 30 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1)ร้อยละ 75 
ของข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ีของ
ส านักงานฯที่ผ่าน
กระบวนการปลูก
จิตส านึก ความ
เข้าใจ วินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 75 1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของส านกังานฯที ่
ผ่านกระบวนการปลูกจติส านึก 
ความเข้าใจ วินัยคณุธรรม
จรยิธรรม 
2) ไมม่ีเรื่องรอ้งเรียนเจ้าหน้าที่
ใน ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่ม ี ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
นครราชสมีา 

32 การปฐมนิเทศ
ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุ
ใหม่ 

ครั้ง ตามที่  
สถ. 

 ก าหนด 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การปฐมนิเทศ
ข้าราชการทอ้งถิ่น
บรรจุใหม่ใหม้ี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการ 

ตามทีส่ านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดก าหนด 

สถจ.นม. ได้ชี้แจงแนวทางใน
การปฏิบัตริาชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 
และเสรมิสร้างจิตส านึกด้าน
การป้องกันการทุจริตและการ

ไม่ม ี ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ประพฤติมิชอบ ในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่น
บรรจุใหม่ทุกครั้งตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ ไป
รายงานตัว ณ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

33 การประชุมข้าราชการ 
สถจ.นม. (ท้องถิ่น
อ าเภอ) 

ครั้ง ทุกเดือน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

ทุกเดือน สถจ.นม.ประชุมข้าราชการผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีท้องถิ่นอ าเภอทุก
เดือน เพื่อให้น านโยบายและ
หนังสือสั่งการตา่งๆ ไปก ากับ
ดูแล อปท. ได้ถูกต้อง ป้องกัน
มิให้เกิดการปฏิบัตริาชการที่
ไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ในช่วงที่มีการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 
สถจ.นม.ได้ด าเนินการประชุม
ผ่านการ Video Conference 
แทนการเดินทางมาประชุมที่
ห้องประชุม สถจ.นม. และ
ในช่วงที่มีเข้าสู่สภาวะปกติ สถ
จ.นม. ไดจ้ัดประชุมที่ห้อง
ประชุมตามปกต ิ

ไม่ม ี ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

34 การประชุมข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง สถจ.นม. 

ครั้ง ทุกเดือน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

ทุกเดือน สถจ.นม. ประชุมบุคลากรใน
สังกัดทุกเดือน เพื่อน านโยบาย
และหนังสือสั่งการต่างๆ ไป
ก ากับดูแล อปท. ได้ถูกต้อง 
ป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ถูกต้อง และ

ไม่ม ี ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ยกเว้นการประชุมในช่วงที่มี
การระบาดของไวรสัCOVID-
19 และในช่วงที่มีเข้าสู่สภาวะ
ปกติ สถจ.นม. ได้จดัประชุมที่
ห้องประชุมตามปกต ิ

35 โครงการอบรมสมัมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสถจ.
นม. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ครั้ง 1 - 141,00
0 

141,000 จ านวนครั้งในการ
อบรม 

1 ครั้ง ได้ด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 
18-19 กันยายน 2563 ณ 
บ้านดินวังน้ าเขียว อ าเภอวัง
น้ าเขียว โดยมีผู้เขา้อบรม
จ านวน 94 คน ซึ่งผูเ้ข้ารับ
การอบรมตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจว่าความรู้ที่ได้
ตรงกับความต้องการและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

141,000 ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

36 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่ นายก 
อปท. ผอ. กองคลัง ผอ. 
กองช่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ครั้ง 12 - 741,51
7 

741,517 จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

12 ครั้ง ด าเนินโครงการฯ จ านวน 12 
ครั้ง ผู้ลงทะเบยีนเข้าร่วม
อบรมจ านวน 12,38 คน 
โดยจดัอบรมให้ควำมรู้ควำม 
เข้ำใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการต่างๆ ให้นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผอ. กองคลัง และ ผอ. กอง
ช่าง 

741,517 ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
นครราชสมีา 

37 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้วยหลักคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมมาภิ

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ร้อยละ 90 ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ทราบกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นความ

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

บาล เกี่ยวกับการทุจรติ
ลดลง 

ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
ด าเนินการภายในระยะเวลา
และอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ 

สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 

38 เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง/ป ี 2 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

2ครั้ง/ป ี บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
1.วันท่ี5 ธันวาคม 2562 
เวลา07.00น. เข้าร่วมพิธตีัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ 
บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสรุ
นารี เนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 
และวันชาต ิ
2.วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
เวลา 07.30 น. เข้าร่วม
โครงการ “ผู้ว่าฯพาเยีย่มวัด
จังหวัดนครราชสีมา”  
3.วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2563 
ร่วมพิธีเจรญิพระพุทธมนต์
สมโภชพระพุทธรู)เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลและเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ 
วิหารหลวงวันพระนารายณ์

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

มหาราช วรวิหาร 
4.วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 
2563 เข้าร่วมพิธีท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
พระสงฆ์จ านวน 69 รูป 
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระ
บาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2563 

39 โครงการมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจ า 5 
ด้านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
กรมราชทัณฑ์
ก าหนด 

ร้อยละ 100 มีการด าเนนิการตามเกณฑ์ที ่
กรมราชทณัฑ์ก าหนดทุกข้อ 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

40 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน
การเงินการบญัชีและ
พัสด ุ

ร้อยละ 1.66 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
และทักษะในการ
แก้ไขปัญหา ลด 

ร้อยละ 1.66 มีการปฏิบัติดา้นการเงินการ
บัญชีและพัสดุที่ถูกต้อง 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

41 โครงการปลูกจิตส านึก
สร้างคณุธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี คน ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
การป้องกันการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ทีไ่ดม้าปฏิบตัิงานได้อยา่ง
ถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอ 
สีคิ้ว 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
1 โครงการจติอาสาเพื่อเข้า

เป็นเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหา
การร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 1.มีเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจรติ 
2.ผู้บังคับบญัชาควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ท า
ให้ไม่เกิดปัญหาการร้องเรียน 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

2 การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินการรายงาน ผล
การด าเนินงานโครงการ
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
นครราชสมีา 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหา
การร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 1.ผู้บังคับบญัชาควบคุมก ากับดูแล
การด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส 
2.โครงการบรรลตุามวัตถุประสงค ์
สามารถตรวจสอบได้ ไมม่ีปัญหาการ
ร้องเรียน 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

3 การปฏิบัตติามแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณ
การเงินอุดหนุน 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหา
การร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 1.เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบตัิงานท่ี
ตามขั้นตอนแนวทางระเบียบ
กฎหมาย ท่ีก าหนด 
2.ผู้บังคับบญัชา ควบคุมก ากับดูแล
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไป
ตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย ท่ี
ก าหนด ไมเ่กิดข้อร้องเรยีนใดๆ 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

4 การให้ความรูด้้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแกเ่จ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน 
 
 

 ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ด าเนินการ
และแก้ไข
ปัญหา
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุจริตตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 

ร้อยละ 80 ให้องค์ความรู้แก่บุคลากรถึงปัญหา
และปัจจยัอันจะก่อให้เกิดการทุจรติ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 



 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธ์ิ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
5 จัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงละการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปองกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

บุคลากรที่เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

มีการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในการจัดซื้อจดั
จ้าง 

ไม่ม ี ส านกังานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

6 จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิ
ตามแผนบริการ
ความเสีย่ง 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตรง
ตามแผนบริการ
ความเสีย่ง 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และปฏิบตัิงานตาม
แผนที่วางไว ้

ไม่ม ี ส านักงานประมง
จังหวัด
นครราชสมีา 

7 การเสริมสร้างและ
พัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย
และป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 สามารถแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจา้หน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ม ี ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสมีา 

8 เรื่องร้องเรียนทีส่ามารถ
น าเสนอให้ผูม้ีอ านาจลง
นามแจ้งประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ/เร่งรัด
ติดตาม/รายงาน 

ร้อยละ 80 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
กรณีเรื่อง
ร้องเรียนที่
สามารถน าเสนอ
ให้ผู้มีอ านาจลง
นามแจ้ง
ประสาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อ

ร้อยละ 80 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสมีาสามารถสรุป
ส านวนการสอบสวนฯ เมื่อ
ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
อ าเภอหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และท าความเห็น
เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้นเพื่อเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา

ไม่ม ี ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสมีา 



 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ/
เร่งรัดติดตาม/
รายงานภายใน 
10 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับเรื่อง 

วินิจฉัย สั่งการแล้วแจ้งผล
การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบแลด าเนินการต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง 

9 การติดตามตรวจสอบ
การการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ก าชับเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ในที่ประชุม
ส านักงานฯทุกเดือน 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ไม่มเีรื่องร้องเรียนบุคลากร
เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 

10 จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ร้อยละ50 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประจ าปีงบประมาณ 
2563 
- การขออนุญาตใช้น้ า
บาดาล 
- การเงินและการเบิกจ่าย 
 การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ี
นครราชสมีา 
- กระบวนการจัดจ้างในกรณี
การจ้างงานก่อสร้างขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหา
ภัยในพื้นที่นครราชสมีา 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสสังคมในการต่อต้าน การทุจริต 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
1 การประชาสัมพันธ์เอกสาร

รณรงค์การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 1.มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร
รณรงค์การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กรในเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน 
2.ประชาชนและสังคมมีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3.สร้างการรบัรู้ และสร้าง
กระแสสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่
ประชาชนละสังคม 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 

2 การมีช่องทางเผยแพรส่ื่อ
ประชาสมัพันธ์เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน/
Line/บอร์ดประชาสมัพันธ์/แผ่น
พับ/การประชมุต่างๆ 
2.ประชาชนและสังคมมีการรับรู้
และมีจติส านึกต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบให้แก่
ประชาชนและสังคม 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 

3 การติดตามการด าเนินตาม
มาตรการให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ 

ร้อยละ80 1.มีมาตรการให้ประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียส่วนร่วม 
2.ประชนและสังคมมีการรับรู้
และมีจติส านึกต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
       ประพฤติมิ

ชอบเพิ่มขึ้น 
 3.สร้างการรบัรู้และสร้าง

กระแสสังคมในการ
ต่อต้านการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้แก่ประชาชนและสังคม 

  

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ส าหรับประชาชนท่ัวไปและ
นักเรียน 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 -ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

5 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
นครราชสมีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ี
มีการรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 1.จัดการประชุมให้ความรู้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
โดยเว้นระยะห่างตาม
มาตรการป้องกัน การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) 
2.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีรับรู้และมี
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

6 โครงการ “เสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ครั้ง 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ี
มีการรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ 

ร้อยละ 80 1.จัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิภาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 
2.ส่งเสรมิให้ข้าราชการ 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
       ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น 

 ศึกษาปริยัติธรรม(ธรรม
ศึกษา) 
3.ข้าราชการมีการรับรู้
และมีจติส านึกต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

7 การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ตัวอย่าง
ของการกระท าผดิวินัย/
ประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

เรื่อง 5 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาสัมพันธแ์ละ
แจ้งเวียนให้บุคลากร
ในสังกัดได้รับรู้ถึง
ตัวอยา่งของการ
กระท าผิดวินยั 

บุคลากรเข้าใจถึง
โทษของกรกระท า
ผิดวินัย รวมถึง
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการที่ดี 

บุคลากรในสังกัดทุกคนได้
รับทราบถึงการมีวินยั และการ
มีจริยธรรม รวมถึงได้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

8 การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้เสียทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนประชาชน
ผู้มารบับริการมี
ความพึงพอใจ 

จ านวน
ประชาชนผู้มา
รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

หน่วยงานจัดท าข้อถาม
เพื่อให้ประชาชนประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการผู้มีส่วนไดเ้สียทาง
เว็บไซต์ 
www.nkrat@nso.go.th 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

9 โครงการอบรมธรรมะ ครั้ง 1 - 10,340 10,340 - 50 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติทุก
ภารกิจ จ านวน 50 คน 
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

10,340 ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา 

10 โครงการอบรมความรู้ 
(อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสมีา) 

ครั้ง 1 - 8,440 8,440 - 30 คน มีผู้ถูกคุมความประพฤติ
อ าเภอโนนสูง อ าเภอขาม
สะแกแสง อ าเภอพระ
ทองค า อ าเภอโนนไทย 
รวมจ านวน 30 คน เข้า
ร่วมโครงการฯ 

8,440 ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
11 โครงการอบรมธรรมะ

(งดเหล้าเข้าพรรษา) 
ครั้ง 1 - 10,690 10,690 - 50 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติทุกภารกิจ 

จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
10,690 ส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา 

12 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์สื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
กิจกรรมต่างๆที่
หน่วยงานจัดขึ้น 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจติส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 ประชาชนและสังคมมีการรับรู้และ
มีจิตส านึกต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบมากขึ้น 

ไม่ม ี ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครราชสมีา 

13 การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตผา่น 
Application Line 
เครือข่ายนายก อปท. 
และปลัด อปท. 

คน นายก 
334 คน/

ปลัดฯ 
334 คน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนนายกฯ
และปลัดฯ ท่ีเข้า
ร่วมเครือข่าย
ทาง Line  
Application 

นายก 334 
คน/ปลดัฯ 
334 คน 

บุคลากรทั้งนายก อปท. และปลัด
ปลัด อปท. เข้าร่วมสนทนากลุม่
ทาง  Application Line อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินการต่อตา้นการทุจริต
ในกิจกรรมตา่งๆ 
 

ไม่ม ี ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดจังหวัด
นครราชสมีา 

14 กิจกรรมการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี สร้างการรับรู้
และสร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ 

ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

วันท่ี 20 กันยายน 2562 เวลา 
08.30-16.30 น. เข้าร่วมอบรม
โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องล าปลายมาศ 
ช้ัน4 โรงแรมแคนทารี โคราช  
 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
15 น าข้อมูลการรณรงค์

การไม่ประพฤติทุจริต
คอร์รัปช่ันลงเผยแพร่
บนเว็บไซตส์ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสมีาและ 
Facebook หน่วยงำน 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี สร้างการรับรู้ 
และสร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

น าข้อมูลการรณรงค์การไม่
ประพฤติทุจรติคอรร์ัปชั่นลง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสมีาและ Facebook 
หน่วยงำน 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 

16 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
การป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ 
และการยกระดับค่า
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คน 350 33,400 - 33,400 ร้อยละ 100  
ของผู้เข้ารับการ
อบรมโครงการฯ   

ร้อยละ100  
 

1.ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ  
สามารถน าความรูไ้ปใช้และ
ยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. จังหวัดนครราชสีมามี
การด าเนินโครงการฯ ใน
รอบ 6 เดือนหลัง คือ ในวัน
ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 

33,400 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา 
(ศปท.จ.นม.) 



 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  

และการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ส่วนที่ 3 
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

งบบูรณาการ งบส่วนราชการ รวมงบประมาณ 
1 ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) 33,400 - 33,400 
2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - 221,130 221,130 
3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา - 882,517 882,517 
4 ส านักงานคุมประพฤตจิังหวัดนครราชสีมา - 294,470 294,470 
5 เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว - - - 
6 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา - - - 
7 ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - - - 
8 ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา - - - 
9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา - - - 

10 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา - - - 
11 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา - - - 
12 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา - - - 

13 ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา - - - 
14 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา - - - 

รวม 33,400 1,398,117 1,431,517 
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ส่วนที่ 4 

บทสรุป ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บทสรุป 
 การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือขจัด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ฯลฯ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร  จังหวัดนครราชสีมา                
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต                    
และประพฤติมิชอบผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปร ามการทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อน การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”.เป็นกรอบและแนวทางด าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยแปลงพันธกิจสู่การปฏิบัติ เป็น 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย  
 1) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติการป้องกันปราบปราม  
 2) การทุจริตอย่างเข้มข้น 
 3) การสนับสนุนให้มีการอบรมสัมมนา การสร้างเครือข่าย เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 1) การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า และบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็ นถึง
ความส าคัญของการจัดท าโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  
     2) ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา ยังขาดความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
 3) ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม 
 4) ในการจัดท าโครงการกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมถึงภาคประชาชนทุกกลุ่ม  
 5) ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  
 6) กิจกรรม/โครงการ ยังไม่มีความครอบคลุมถึงกิจกรรม/โครงการ ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด 
 7) ประชาชนยังขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 8) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังคงขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 9) ส่วนราชการประจ าจังหวัดยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะในเชิงปฏิบัติการป้องกันปราบปราม  
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ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมาทบทวนการด าเนินงานข้างต้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภารกิจต่าง ๆ ดังนี้  
  1. การอบรม สัมมนา การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น โดยการทบทวนหลักสูตร/เนื้อหา/รูปแบบการด าเนินโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย             
และมีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางการจัดท าโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้ทุกจังหวัดด าเนินการ 
  2. การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการประจ า จังหวัดนครราชสีมา                
โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย หรือเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามกา รทุจริต และประพฤติมิชอบ              
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จังหวัดนครราชสีมาให้ความส าคัญกับภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    
จะด าเนินการอย่างเข้มข้นตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ                
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  
  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อม             
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการน าข้อมู ลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในพื้นที่และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และบังเกิดผล                   
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี  2563 โดยประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ครอบคลุมในประเด็น 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 3) ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ และจังหวัด ให้ประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความส าคัญ     
ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
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  3. การส่งเสริมแนวทางการท างานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม   
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง  
  4. การให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นเรื่อง การบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอน/ร ะเบียบต่าง ๆ              
ที่เก่ียวข้อง  
  5. การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
  6. การสร้างการรับรู้และการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการ ช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการ
จัดท าข้อ   ก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  7. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  8. จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีตรวจสอบ โดยควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายงานการจัดท าแผนหรือแนว
ทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
  9. เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ 
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