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       ค าน า 
 

   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นตามกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งยังใช้
เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและจังหวัด 

 

   เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถด าเนินการได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จังหวัดนครราชสีมาแปลงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท า “แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 บทน า  
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี

       งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                        
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นว่า แผนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทาง   
และแนวทางด าเนินงานให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมาย              
โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์บริการประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา 

เมษายน 2564 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

              
             หน้า 
  ส่วนที่ 1 บทน า          1 
  ส่วนที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  2 
  ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  3-20 
             จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

          
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  1. ที่มา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน                   
การทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ 
และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกต าแหน่งหนึ่ง 
  2. การจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริตภายใต้หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน/จังหวัด ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพ่ือรองรับ               
การขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งงานส่งเสริม 
  3. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ                  
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นตามกรอบด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ  
   2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ   
  4. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สภาพปัญหาและปรากฏการเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล ค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด” 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นจังหวัดใสสะอาด 

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

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดนครราชสีมา ค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 90 
  2. จ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตลดลง ค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์                  
 ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ 
  1. การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 
  2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 
  กลยุทธ์และแนวทาง 
  1. เสริมสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน 
  2. ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกต้อง 
  3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าประสงค์ 
  ด าเนินการและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  แก้ไขปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  กลยุทธ์และแนวทาง 
  1. ด าเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
  2. สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  3. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
  เป้าประสงค์ 
  สร้างการรับรู้และสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  -ประชาชนและสังคมมีการรับรู้และมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมาย 1 ป ี
          ร้อยละ 90 
 -ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  และสามารถน าความรู้ไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



แผนงานโครงการและงบประมาณ 
ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนบั 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบสว่น 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วย
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาล 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราช 
การและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90  ข้าราชการและเจ้าหน้า 
ท่ีของรัฐไม่มีพฤติกรรม
ส่อไปในทางทุจริต 

- - -  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เสรมิสร้างคุณธรรมและจริย 
ธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

ครั้ง/ป ี ๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาไม่น้อย
กว่าปีละ ๒ 
ครั้ง 

การร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกี่ยว 
กับการทุจริตลดลง 

-   - ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา 

3 การจัดท าการประชาสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัสด้านความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ครั้ง 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราช 
การและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตน
และปฏิบัติหน้าท่ีราช 
การด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่มีพฤติกรรมส่อ
ไปในทางทุจริต 

    ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

4 โครงการพัฒนาหน่วยงานให้
เป็นองค์กรส่งเสริมคณุธรรม 

ครั้ง 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราช 
การและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

    ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนบั 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบสว่น 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

5 กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกให้รู้
เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต การเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตในวันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ (6ก.ย.) และ
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 
(9ธ.ค.) 

ครั้ง 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตลด 
ลง 
2.ข้าราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐไม่มีพฤติ 
กรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

1 ครั้ง - - 1 ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

6 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิ
สาขบูชา) 

ครั้ง 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริต
ลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐไม่มีพฤติ 
กรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

- - - 1 ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

7 กิจกรรมส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ครั้ง 12 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 ๑.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตลด 
ลง  
๒.ข้าราชการเจ้าหน้า 
ท่ีของรัฐไม่มีพฤติ 
กรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

- - - ๑ ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

8 สนับสนุนโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ครั้ง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้า 
ราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐมีพฤติ 
กรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 ๑.การร้องเรียนพฤติ 
กรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการทุจริตลด 
ลง 
๒.ข้าราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐไม่มีพฤติ 
กรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

- - - ๑ ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

 



 
 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

9 การปรับปรุงกระบวนงานท่ี
เป็นภารกิจหลักของส านัก 
งานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมาท่ีเน้นการ
ปฏิบัติงานและมีระบบ
ป้องกันการทุจริตในทุก
ระดับ 
๑.การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา 
๒.การขออนุญาตสร้างวัด 
๓.การขออนุญาตตั้งวัด 
๔.การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
๕.การรับของขวัญหรือการ
รับผลประโยชน์ 

ครั้ง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราช 
การและเจ้าหน้าท่ี
ขอรัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริต 

ร้อยละ ๙0 ๑. การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 
๒. ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

๑ ครั้ง - - - ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

10 โครงการมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
กรมราชทัณฑ์
ก าหนด 

ร้อยละ ๑00 มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีกรมราชทัณฑ์
ก าหนดทุกข้อ 

    เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 

11 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การบัญชีและด้านพัสดุ 

ร้อยละ ๑.๖๖ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
และทักษะในการ
แก้ไขปัญหาลด
ข้อผิดพลาดอันจะ
ก่อให้เกิดปัญหา
ทุจริต 

ร้อยละ ๑.๖๖ มีการปฏิบัติทีถู่กต้อง     เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 



 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

12 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของ
ข้าราชการมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕0 -ร่วมกันท าบุญตัก
บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

    เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว 

13 จัดท าช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มเติม โดย
สร้างเป็น QR CODE 
ทางเว็ปไซต์ อีก ๑ ช่อง 

ช่องทาง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลง
ของเร่ือง
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการ
ทุจริตร้อยละ ๑
00 

เจ้าหน้าที่มีความ
ระมัดระวังในการ
ท างานหรือบริการ
ประชาชน 

    ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา 

14 ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานฯ เข้ารวมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ 

คน ๔๗ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
มีพฤติกรรมส่อไป
ในทางทุจริต 

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙0 

เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯน าหลกั
ศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ดีขึ้น 

    ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

15 โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
แก่บุคลากรในหนว่ยงาน 

คน ๗0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และปลูก
จิตส านักเกี่ยวกบั
การมีคุณและ
จริยธรรม 

บุคลากรใน
สังกัดมีคุณธรรม
และจริยธรรม
อันดี 

บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรมและจริยธรรม
อันดี 

    ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

16 ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วย
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมมาภิบาล 

ครั้ง/ปี ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐเกี่ยว 
กับการทุจริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลง
ของเรื่อง
ร้องเรียนพฤติ 
กรรม
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ 
๑00 

ไม่มีร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับ
การทุจริต 

- -  - ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

17 เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง ๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี บุคลากรได้ร่วม
กิจกรรมทางพระ 
พุทธศาสนา
ร่วมกัน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา
ร่วม 
กันไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง/ปี 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาร่วมกันไม่
น้อยกว่า ๒ ครั้ง/
ปี 

-   - ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

18 กิจกรรมปฌิธานความด ี ครั้ง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และ
ปลูกจิตส านัก
เกี่ยวกับผลร้าย
ของการทุจริต
คอร์รัปชัน 

บุคลากรในสังกัดมี
ความตระหนักรู้
และมีจิตส านึกต่อ
ผลร้ายของการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ร้อยละ ๙0 

บุคลากรในสังกัด
มีความตระหนัก
รู้และมีจิตส านึก
ต่อผลร้ายของ
การทุจริตคอร์รัป
ชัน 

-  - - ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

19 จัดท าช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
เพิ่มเตมิ โดยสร้างเป็น QR 
CODE ทางเว็บไซต์อีก 
๑ช่องทาง 

ช่องทาง 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลงของ
เรื่องร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ 100 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
ระมัดระวังใน
การท างานหรือ
บริการประชาชน 

    ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 

20 ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานฯเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ 

คน 34 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่มีพฤติกกรมส่อ
ไปในทางทุจริต 

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานฯน า
หลักศาสนามา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีดีขึ้น 

    ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 
 
 



 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณการ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

21 กิจกรรมให้ความรู้ปลูก
จิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับ
บุคลากรส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ
บุคลากรใน
สังกัดผ่าน
กระบวนกา
รให้ความรู้
ปลูกจิต
ส านักฯ 

๑00% ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับบุคลากรใน
สังกัด 

    ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด
นครราชสีมา 

22 การเผยแพร่ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 

ครั้ง ๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ
ได้รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 
 

๑00% ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับบุคลากรใน
สังกัด 

-  -  ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด
นครราชสีมา 

23 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA 

ร้อยละ ๙0 - ๒๙,๖00 ๒๙,๖00 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0  - - - ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

24 โครงการอบรมพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ ๙0 - ๑๖๖,๗๖0 ๑๖๖,๗๖0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0  - - - ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

25 การปลูกฝังค่านิยมตามหลัก
ศาสนาและน าหลักการไปใช้
ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
โปร่งใส 

ครั้ง  ๑๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของ
ข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้
การทุจริต
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น 

    ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

26 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ราย ๓0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ ๘0 
ของข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ี
ของส า 
นักงานฯ ที่
ผ่าน
กระบวนการ
ปลูกจิตส านึก
ความเข้าใจ 
วินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ ๘0 ๑)ร้อยละ ๑00 
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯที่ผ่าน
กระบวนการปลูก
จิตส านึก ความ
เข้าใจ วินยั
คุณธรรม จริยธรรม 
๒)ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ในส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
นครราชสีมา 

    ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

27 การประชุมข้าราชการ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสมีา(ท้องถิ่น
อ าเภอ) 

ครั้ง ทุกเดือน ไม่มี ไม่มี ไม่มี จ านวนครั้งใน
การประชุม 

ทุกเดือน สถจ.นม.ประชุม
ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ท้องถิ่น
อ าเภอทกุเดือน
เพื่อให้น านโยบาย
และหนังสือสั่งการ
ต่างๆไปก ากับดูแล 
อปท.ได้ถูกต้อง
ป้องกันมิให้เกิดการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่
ถูกต้อง 

    ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

28 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารงานให้แก่ 
นายก อปท. ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ครั้ง 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี จ านวนครั้งใน
การจัด
โครงการฯ 

1 ครั้ง นายก อปท, ปลัด 
อปท. ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง มี
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานมากขึ้น 
ป้องกันมิให้เกิดการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่
ถูกต้อง 

- -  - ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณ
การ 

งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

29 โครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ปะสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ สถจ.นม.
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ครั้ง ๑ -  140,000 140,00
0 

จ านวนครั้งใน
การจัดอบรมฯ 

1 ครั้ง ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของ 
สถจ.นม.ทั้ง
จังหวัดและอ าเภอ
มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ป้องกันมิ
ให้เกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
ถูกต้อง 

    ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสมีา 

30 โครงการมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจ า ๕ด้าน
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2564 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมราชทัณฑ์
ก าหนด 

ร้อยละ100 มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ที่กรม
ราชทัณฑ์ก าหนด
ทุกข้อ 

    เรือนจ าอ าเภอ
สีคิ้ว 

31 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การบัญชีและด้านพัสด ุ

ร้อยละ 1.66 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาลด
ข้อผิดพลาดอัน
จะก่อให้เกิด
ปัญหาทุจรติ 

ร้อยละ1.66 มีการปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 

    เรือนจ าอ าเภอ
สีคิ้ว 

32 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการมี
พฤติกรรม
ตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 -ร่วมกันท าบุญตัก
บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในวัน
ส าคัญของชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

    เรือนจ าอ าเภอ
สีคิ้ว 



 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบบูรณการ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

33 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ในการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อยกระดบัค่า
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ครั้ง 2 293,284 - 293,284 หน่วยงาน
ราชการใน
จังหวัด
นครราชสมีา
มีค่าคะแนน
การประเมิน
คุณธรรม
และ        
ความ
โปร่งใสใน
การ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ ผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หน่วยงาน
ราชการใน
จังหวัด
นครราชสมีา
มีค่าคะแนน
การประเมิน
คุณธรรม
และ        
ความ
โปร่งใสใน
การ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ ผา่น
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าความรูไ้ปใช้และ
ยกระดับค่าคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  
เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 90 

-  - - ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
จังหวัด
นครราชสมีา 
ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
งบบูรณ

การ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

๑ การติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และก าชับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน 

ครั้ง/ปี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี การแก้ไขปัญหา
การร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

2 โครางการจติอาสาเพื่อเข้า
เป็นเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ครั้ง ๔ ไม่มี ไมมี่ ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๘
0 

-สร้างเครือข่ายแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด 

    ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

3 การก ากับ/ติดตาม/ประเมิน
การรายงาน ผลการด าเนิน
โครงการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
นครราชสมีา 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 
๑00 

ผู้บังคับบัญชา 
ควบคุมก ากับดูแล
การด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

    ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 

4 การปฏิบัตติามแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกบการ
ทุจริต 

ร้อยละ     
๑00 

ข้าราชการปฏิบัติ
ตามขั้นตอน 
แนวทาง ระเบียบ
กฎหมายท่ีก าหนด 
โดยควบคุมก ากับ

    ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา 



 
 
 
 

ดูแลอย่างเคร่งครัด 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
งบบูรณ

การ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

5 โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

คน ๗0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องวินัย
คุณธรรม และ
จริยธรรมอยา่ง
เคร่งครัด 

บุคลากรใน
สังกัดมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมอันด ี

บุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันด ี

    ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

6 จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
มามีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์
รัปชันไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑
00 

บุคลากรที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๑00 

    ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

7 การเสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินยั 

ครั้ง ๔ ไม่มี ไม่มี ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๘0 สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการ
ทุจริต 

    ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 



 
 
 
 
 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
งบบูรณ

การ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

8 เร่ืองร้องเรียนที่สามารถน าเสนอให้ผู้มี
อ านาจลงนามแจ้งประสานหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อตรวจสอบ/เร่งรัด 
ติดตาม/รายงาน 

ร้อยละ 80 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 80
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
กรณีเร่ือง
ร้องเรียนที่
สามารถน าเสนอ
ให้ผู้มีอ านาจลง
นามแจ้งประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ตรวจสอบ/เร่งรัด 
ติดตาม/รายงาน 
ภายใน 10 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับ
เร่ือง 

ร้อยละ 80 ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/กล่าวโทษ
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภา
ท้องถิ่น บุคลากร
ในสังกัด อปท.หรือ
การด าเนินการทาง
ละเมิดที่สามารถ
สรุปส านวนการ
สอบสวนฯเมื่อ
ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจาก
อ าเภอหรอื
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง และท า
ความเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพื่อ
เสนอเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พิจารณาวินจิฉัย 
สั่งการ ให้
หน่วยงานที่เกีย่ว
ของทราบและ
ด าเนินการต่อไป 
เช่นการสรุป
ส านวน การแจ้ง
อ าเภอให้

    ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 



 
 
 

ด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นต้น 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
งบบูรณ

การ 
งบส่วน 
ราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

9 ส่งเสริมกลไกทางสังคม/ศาสนา
ช่วยกล่อมเกลาเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
-จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีในการป้องกันการ
ทุจริต รณรงค์เฝ้าระวังจ้าง
เบาะแสการกระท าทุจริตแก่
ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี -สร้างเครือข่าย
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
-ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดแูล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้อยา่ง
เคร่งครัด 

ร้อยละ 
100 

สร้างเครือข่ายแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
-ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดแูล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้อยา่ง
เคร่งครัด 

    ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา/อ าเภอ 

10 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ/ภาคเอกชนร่วมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี -สร้างเครือข่าย
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

ร้อยละ
100 

มีสร้างเครือข่าย
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต ร้อยละ100 

    ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา/อ าเภอ 

11 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผดิวินัย 

 ครั้ง 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี -ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดแูล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

1 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดแูล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

    ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา/อ าเภอ 



 
 
 

12 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โครงการ 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี -จัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง และ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1 โครงการ มีแผนบริหารความ
เส่ียง และการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน 

    ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา/อ าเภอ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณการ งบส่วน 

ราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

๑ กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหนา้ที่
หน่วยงาน 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี เจ้าหน้าที่มี
การรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่ม
มากขึ้น 

ร้อยละ 90 เจ้าหน้าที่มีการรับรู้
และมีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- - -  ส านักงาน 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

2 น าข้อมูลการรณรงค์การไม่ประพฤติ
ทุจริตคอรัปชั่น หรือการต่อต้านการ
ทุจริต ลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การประชา 
สัมพันธ์และ
การสร้าง
กระแสสังคม
ในการต่อ 
ต้านการ
ทุจริต 

มีการประชา 
สัมพันธ์
อย่างน้อย  
1 ครั้ง /ปี 

สร้างกระแสสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต 

- - -  ส านักงาน 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

3 การประชาสัมพันธ์เอกสารรณรงค์การ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้ละมี
จิตส านัก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 สร้างการรับรู้ และ
สร้างกระแสสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสีมา 

4 การมีช่องทางการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพือ่การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้ละมี
จิตส านัก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ80 สร้างการรับรู้ และ
สร้างกระแสสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสีมา 



 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

 
ตัวชี้วดั 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณการ งบส่วน 

ราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 การติดตามการด าเนินตาม

มาตรการให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
ละมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 สร้างการรับรู้ 
และสร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

ทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 

6 กิจกรรมปฏิบัติธรรมส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปและนักเรยีน 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชนและสังคม
มีการรับรู้และมี
จิตส านักต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ 
และสร้างกระเส
สังคมในกา
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

- - ๒ ๒ ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวดั
นครราชสมีา 

๗ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๑00 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ 
และสร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

ทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง ส านัก
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 

๘ โครงการ “เสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรเสรมิสร้างภาพลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ” 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ แล
สร้างกระสังคม
ในการต่อต้าน
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ส านักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
นครราชสมีา 

9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตวัอย่างของ
การกระท าผิดวินัย/ประมวลจรยิธรรม
แก่บุคลากรในหนว่ยงาน 

เร่ือง 5 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ประชาสัมพันธ์
และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัด
ได้รับรู้ถึงตัวอย่าง
ของการกระท า
ผิดวินัย 

บุคลกร
เข้าใจถึง
โทษของการ
กระท าผิด
วินัยรวมถึง
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
ราชการที่ดี 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ส านกังานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่า 
เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณการ งบส่วน 

ราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
10 ประชุมกลุ่มย่อย เพือ่จัดท าปฏิทินด้าน

การท่องเท่ียวและด้านการกีฬาใน
จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวทาง
ส่งเสริมวัฒธรรมองค์กรสุจริต 

ครั้ง ๔ ไม่มี ไม่มี ไม่มี สร้างการ
รับรู้และ
สร้าง
กระแส
สังคมการ
ต่อต้าน
การทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบ 

ข่าราชการ 
ลูกจ้าง และ
เครือข่าย
ของการ
ท่องเที่ยว
จังหวัด
นครราชสีมา
มีการรับรู้
และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบร้อยละ 
๙0 

เป็นไปตามขั้นตอน
และกระบวนการ
วางแผน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ส านักงานการ
ท่องเทียวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

11 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือ จัดจ้าง 
และงบทดลอง เบิกจ่าย ทางเว็ปไซต์ 

ช่องทาง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การ
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
เกี่ยวกบั
การทุจริต
ลดลง 

ร้อยละที่
ลดลงเร่ือง
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
เกี่ยวกบัการ
ทุจริตร้อยละ 
๑00 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง
และงบทดลอง
เบิกจ่ายเพือ่ความ
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

12 การให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่เจา้หน้าที่
หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ทาง
เว็บไซต์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้
ด้วย 

ครั้ง/ปี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ด าเนินการ
และแก้ไข
ปัญหา
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ทุจริตตาม
กฎหมาย
อย่าง
เคร่งครัด 

เพื่อ
ประชาชน
และสังคมมี
การรับรู้และ
มีจิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

เพื่อประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้และมี
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

    ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสีมา 



 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
 

ตัวชี้วดั 
 

ค่า 
เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณการ งบส่วน 

ราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
13 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซ้ือจัดจ้าง และงบทดลอง
เบิกจ่าย ทางเว็บไซต์ 

ช่องทาง 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละที่ลดลง
ของเรื่อง
ร้องเรียนพฤติกก
รมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชน
ท่ัวไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และงบทดลอง
เบิกจ่ายเพื่อความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 

    ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสมีา 

14 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตผ่าน 
Application Line เครือข่าย
นายก อปท. และปลัด อปท. 

คน นายก 
334คน/
ปลัดฯ 

๓๓๔คน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี จ านวนนายกฯ
และปลัดฯท่ีเข้า
ร่วมเครือข่าย
ทาง Line 
Application 

นายก 334 
คน/ปลัดฯ ๓๓๔
คน 

บุคลากรท้ังนายก 
อปท.และปลัด 
อปท. เข้าร่วม
สนทนากลุ่มทาง 
Application Line 
อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการประชา 
สัมพันธ์การด าเนิน
การต่อต้านการ 
ทุจริตในกิจกรรม
ต่างๆ 

    ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
นครราชสมีา 

15 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์สื่อป้องกัน
การทุจริตในกิจกรรมต่างๆ
ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

ครั้ง ๑๒ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและ
สังคมมีการ
รับรู้และมี
จิตส านึก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจติส านัก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

    ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
 

ตัวชี้วดั 
 

ค่า 
เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท) 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
งบบูรณการ งบส่วน 

ราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
16 ประชุมกลุม่ย่อย เพื่อจัดท า

ผังแนวคิด และจัดท าผัง
ร่างในการวางและจดัท าผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน
ระดับอ าเภอ สอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกัน การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสมีา 

ครั้ง ๕ ไม่ม ี ๑๗,000 ๑๗,000 สร้างการรับรูล้ะ
สร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจติส านัก
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละ ๙0 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
กระบวนการ
วางและจัดท า
ผังเมือง/
ประชาชน
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตฯ 

    ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสมีา 

17 โครงการอบรมธรรมะ ครั้ง ๑ - ๑0,๕๑0 ๑0,๕๑0 ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม
ธรรมะ 

๕0 คน ผู้เข้าร่วม
โครงการ
อบรมธรรมะ 
๕0 คน 

-  - - ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา 

18 โครงการอบรมจรยิธรรม
(งดเหล้าเข้าพรรษา) 

ครั้ง ๑ - ๑๘,๕๑0 ๑๘,๕๑0 ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม
จริยธรรม(งด
เหล้าเขา้พรรษา) 

๓0 คน ผู้เข้าร่วม
โครงการ
อบรมธรรมะ 
๓0 คน  

- - -  ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา 



 


