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ค าน า 
 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกัน 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 รวมทั้งยังใช้เป็น
กรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จังหวัดนครราชสีมาแปลงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท า “แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต             
และประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 บทน า  
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
    จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)   
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต 

  จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นว่า แผนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทาง
และแนวทางด าเนินงานให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมายโดย
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์บริการประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนต่อไป 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 1. ที่มา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(ศปท.) โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้หัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกต าแหน่งหนึ่ง 
 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยแจ้งให้กรม หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน/จังหวัด เพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งงานส่งเสริม 
 3. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดนครราชสีมา และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นตามกรอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย                
โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ 
 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 4. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 สภาพปัญหาและปรากฏการเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว
ข้างต้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายรัฐบาล ค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราม              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด” 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นจังหวัดใสสะอาด 

  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 าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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 ปี 
   ร้อยละ 90 
 -ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  และสามารถน าความรู้ไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



การด าเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2564 
   จังหวัดนครราชสีมา  รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้วยหลักคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล 

1 ครั้ง/
ปี 

1 ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ร้อยละทีล่ดลง
ของเรื่อง
ร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับ
การทุจริตร้อย
ละ 90 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด
ได้รับทราบกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยเน้นความถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 

2 เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

2 ครั้ง/
ปี 

2 ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาน้อย
กว่าละ 2 ครั้ง 

บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธ 
ศาสนาวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
เวลา 07.30 น เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวดั 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562 ณ. วัดม่วง ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ีส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมาเขา้ร่วมกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ไม่ม ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

3 การจัดท าการ
ประชาสมัพันธ์สื่อ
เผยแพร่พระบรม
ราโชวาทและพระราช
ด ารัสด้านความซื่อสัตย ์

ไตรมาส 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1. มีการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตัิ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต
และพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสมีา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพิม่ขึ้น  

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัด
นครราชสมีา 

4 โครงการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม 

ไตรมาส 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.ประกาศเจตนารมณ์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลือ่น
องค์กรคุณธรรม 
2.มีการแผนด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิให้
เกิดองค์กรคณุธรรมของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดันครราชสมีา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 90 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัด
นครราชสมีา 

5 กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกให้รู้เรื่องความ
ซ่ือสัตย์สุจริต การเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตในวันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
แห่งชาติ (6ก.ย.) และวัน
ต่อต้านคอรัปชั่นสากล 
(9ธ.ค.) 

ครั้ง 2 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มีพฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 



 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

6 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเน่ือง
ในวันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา (วันมาฆบูชา วันอา 
สาฬหบูชา วันวิสาขบูชา) 

ครั้ง 3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มีพฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 1.การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

ไม่มี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

7 กิจกรรมส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ครั้ง 12 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มีพฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 1.การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

ไม่มี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

8 สนับสนุนโครงการประ 
เมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จัง 
หวัดนครราชสีมา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้ง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้า 
ราชการและเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐมีพฤติ 
กรรมตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 1.การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

ไม่มี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

9 การปรับปรุงกระบวนงานท่ี
เป็นภารกิจหลักของส า 
นักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมาท่ีเน้น
การปฏิบัติงานและมีระบบ
ป้องกันการทุจริตในทุก
ระดับ 
๑.การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา 
๒.การขออนุญาตสร้างวัด 
๓.การขออนุญาตตั้งวัด 
๔.การจัดท าโครงการฝึก 
อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 
๕.การรับของขวัญหรือการ
รับผลประโยชน์ 

ครั้ง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราช 
การและเจ้าหน้าท่ีขอ
รัฐมีพฤติกรรม
ตระหนักรู้การทุจริต 

ร้อยละ ๙0 1.การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

ไม่มี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
10 โครงการมาตรฐานความ

โปร่งใสของเรือนจ า ๕ 
ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของการ
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กรม
ราชทัณฑ์ก าหนด 

ร้อยละ ๑00 มีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่กรม
ราชทัณฑ์ก าหนดทุกขอ้ 

ไม่มี เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว 

11 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การบัญชีและ
ด้านพัสดุ 

ร้อยละ ๑.๖๖ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ
ทักษะในการแก้ไข
ปัญหาลดข้อผิดพลาด
อันจะกอ่ให้เกิดปัญหา
ทุจริต 

ร้อยละ ๑.๖๖ มีการปฏิบัติทีถู่กต้อง ไม่มี เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว 

12 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา 

ครั้ง 4 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราชการมี
พฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕0 -ร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในวันส าคัญของชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

ไม่มี เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว 

13 จัดท าช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เพิ่มเติม โดยสร้างเป็น 
QR CODE ทางเวป็ไซต์ 
อีก ๑ ช่อง 

ช่องทาง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการทจุริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลงของ
เรื่องร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ ๑00 

เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการ
ท างานหรือบริการประชาชน 

ไม่มี ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา 

14 ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานฯ เข้ารวม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ 

คน ๔๗ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ข้าราชการและเจ้า 
หน้าที่ของรัฐไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริต 

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙0 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา 

15 โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาแกบุ่คลากรใน
หน่วยงาน 

คน ๗0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และปลูกจิต
ส านักเกี่ยวกับการมีคุณ
และจริยธรรม 

บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมอันด ี

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 



 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
16 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ด้วยหลักคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรม
มาภิบาล 

ครั้ง/ปี ๑ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้า 
หน้าท่ีของรัฐเกี่ยว 
กับการทุจริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลงของ
เรื่องร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ ๑00 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

17 เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง ๒ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรได้ร่วม
กิจกรรมทางพระ 
พุทธศาสนาร่วมกัน 

เข้าร่วมกิจกรรมทา
พระพุทธศาสนา
ร่วมกันไม่น้อยกว่า 
๒ ครั้ง/ปี 

เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

18 กิจกรรมปฌิธานความ
ด ี

ครั้ง ๑ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และปลูกจิต
ส านักเกี่ยวกับผลร้าย
ของการทุจริตคอร์รัป
ชัน 

บุคลากรในสังกัดมี
ความตระหนักรู้
และมีจิตส านึกต่อ
ผลร้ายของการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ร้อยละ ๙0 

บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู้
และมีจิตส านึกต่อผลร้ายของการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

ไม่ม ี ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครราชสีมา 

19 จัดท าช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพิ่มเติม โดยสร้าง
เป็น QR CODE 
ทางเว็บไซต์อีก 
๑ช่องทาง 

ช่องทาง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตลดลง 

ร้อยละที่ลดลงของ
เรื่องร้องเรียน
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ 100 

เจ้าหน้าท่ีมีความระมัดระวังในการ
ท างานหรือบริการประชาชน 

ไม่ม ี ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 

20 ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานฯเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ 

คน 34 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี
พฤติกกรมส่อไป
ในทางทุจริต 

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนัก
รู้การทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

เจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯน าหลัก
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 

ไม่ม ี ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 



 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
21 กิจกรรมให้ความรู้ปลูก

จิตส านึกในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละบุคลากรในสังกัด
ผ่านกระบวนการให้
ความรู้ปลูกจิตส านกัฯ 

๑00% อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

22 การเผยแพร่ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

ครั้ง ๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ 
 

๑00% อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

23 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนิน 
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA 

ร้อยละ ๙0 - ๒๙,๖00 ๒๙,๖00 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85  
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่เพือ่มิให้
กระท าผิดวินยั 

๒๙,๖00 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

24 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายใน
การปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ ๙0 - ๑๖๖,๗๖0 ๑๖๖,๗๖0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85  
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่เพือ่มิให้
กระท าผิดวินยั 

163,630 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

25 การปลูกฝังค่านิยมตาม
หลักศาสนาและน า
หลักการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
โปร่งใส 

ครั้ง  ๑๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู้การ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙0 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

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

ราย ๓0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ ๘0 ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของส านักงานฯ ที่ผ่าน
กระบวนการปลูกจิตส านึก
ความเข้าใจ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ ๘0 ๑)ร้อยละ ๑00 ของขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ที่ของส านักงานฯที่ผา่น
กระบวนการปลูกจิตส านึก ความ
เข้าใจ วินยัคุณธรรม จริยธรรม 
๒)ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

ไม่มี ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 



 

 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
27 การประชุมข้าราชการ

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
(ท้องถิ่นอ าเภอ) 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

ทุกเดือน สถจ.นม.ประชุมข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ท้องถิ่นอ าเภอทุกเดือน เพื่อ 
ให้น านโยบายและหนังสือสือสั่งการ
ต่างๆไปก ากับดุแล อปท.ได้ถูกต้อง 
ป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติราชการที่
ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ในช่วงที่การระบาด
ของไวรัสCOVID-19สถจ.นม.
Video Conference แทนเดินทาง
มาประชุมที่ห้องประชุม สถจ.นม. 

ไม่ม ี ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่ นายก อปท. 
ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี จ านวนครั้งในการจัด
โครงการฯ 

1 ครั้ง สถจ.นม.ประชุมบุคลากรในสังกัด
ทุกเดือนเพื่อให้น านโยบายและ
หนังสือสั่งการต่างๆไปก ากับดแุล 
อปท. ได้ถูกต้อง ป้องกันมิให้เกิด
การปฏิบัติราชการที่ไม่ถูกตอ้ง และ
ยกเว้นการประชุมในช่วงที่มีการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 

ไม่ม ี ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

29 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มปะสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ สถจ.น
ม.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ครั้ง ๑ -  140,000 140,000 จ านวนครั้งในการจัด
อบรมฯ 

1 ครั้ง จะด าเนินการในช่วงปลายไตรมาส
ที่ 4 

ไม่ม ี ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

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

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของการ
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกรม
ราชทัณฑ์ก าหนด 

ร้อยละ100 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การบัญชีและด้าน
พัสดุ 

ร้อยละ 1.66 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ
ทักษะในการแก้ไข
ปัญหาลดข้อผิดพลาด
อันจะก่อให้เกิดปัญหา
ทุจริต 

ร้อยละ1.66 อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 



 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 
32 โครงการเสรมิสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม
ในทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละของ
ข้าราชการมี
พฤติกรรมตระหนักรู้
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
- วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
เจ้าหน้าท่ีส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมาร่วมพิธี  ตักบาตรพระ 
๑๐,๐๐๐ รูปท าบุญเมือง
นครราชสีมา ๓๖๔ ปี ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
- วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมาร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ 
พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” 
ประจ าเดือนมีนาคม ณ วัดสามัคคี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่ม ี เรือนจ าอ าเภอสีค้ิว 

33 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใน
การป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ครั้ง 2 293,284 - 293,284 หน่วยงานราชการใน
จังหวัดนครราชสีมามี
ค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

หน่วยงาน
ราชการใน
จังหวัด
นครราชสีมามี
ค่าคะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ        
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 

จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต             
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับ
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รุ่น จ านวน 
2 รุ่น ดังน้ี  
1) รุ่นท่ี 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 
มีนาคม 2564 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องล าตะคอง 1-2 
โรงแรมแคนทารี โคราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

282,904 ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา 



 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายบุคลากรของส่วน
ราชการภูมิภาค จ านวน 85 คน  
2) รุ่นท่ี 2 ในวันศุกร์ท่ี 12 มีนาคม 
2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ห้องล าปลายมาศ โรงแรมแคนทารี 
โคราช อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน 
345 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา นายวิเชียร จันทร
โณทัย เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการฯ และจังหวัดนครราชสีมา
ได้เชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ 
โตสกุลไกร กรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และนายก
ฤตนันทน์ เตนากุล เป็นผู้ให้ความรู้
ความเข้าใจในการประเมิน ITA เพื่อ
ยกระดับค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
จังหวัดนครราชสีมา ให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินฯ ของส านักงาน ป.ป.ช. 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

1 

การติดตามตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบและก าชับ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 

ครั้ง/ปี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี การแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบตัิตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา 

2 โครงการจติอาสาเพื่อ
เข้าเป็นเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

ไตรมาส 4 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริต 

ร้อยละ 80 1. ด าเนินการตามกฎหมายกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ทุจริตหรือมี
พฤติกรรมประพฤตมิิชอบอย่าง
เคร่งครดั 
2. มีเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
3. แก้ไขปัญหาการร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรับเกี่ยวกับการทุจรติ  

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๑00 1. ด าเนินการตามกฎหมายกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ทุจริตหรือมี
พฤติกรรมประพฤตมิิชอบอย่าง
เคร่งครดั 
2. มีเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
3. แก้ไขปัญหาการร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรับเกี่ยวกับการทุจรติ 
เกินร้อยละ 80 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 การปฏิบัตติามแนว
ทางการจัดสรร
งบประมาณงบเงิน
อุดหนุน 

ร้อยละ ๑00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกี่ยวกบการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๑00 1. ด าเนินการตามกฎหมายกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ทุจริตหรือมี
พฤติกรรมประพฤตมิิชอบอย่าง
เคร่งครดั 
2. มีเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
3. แก้ไขปัญหาการร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรับเกี่ยวกับการทุจรติ 
เกินร้อยละ 80 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

5 โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

คน ๗0 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในเรื่องวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด 

บุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันด ี

บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ไม่มี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสีมา 

6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ ๑00 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชัน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๑00 

บุคลากรที่เข้ามามีส่วนรว่มในการปอ้งกนัแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๑00 

ไม่มี ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสีมา 

7 การเสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีวินัยและป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัย 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริต 

ร้อยละ ๘0 สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเกี่ยวกับการทุจริต 

ไม่มี ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

8 เรื่องร้องเรียนท่ีสามารถ
น าเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม
แจ้งประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ/
เร่งรัด ติดตาม/รายงาน 

ร้อยละ 80 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ร้อยละ 80ความส าเร็จ
ของการด าเนินการกรณี
เร่ืองร้องเรียนที่สามารถ
น าเสนอให้ผู้มีอ านาจลง
นามแจ้งประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อตรวจสอบ/เร่งรัด 
ติดตาม/รายงาน 
ภายใน 10 วัน นับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง 

ร้อยละ 80 ร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาทอ้งถิ่น บุคลากรในสังกัด อปท.
หรือการด าเนินการทางละเมิดที่สามารถสรุป
ส านวนการสอบสวนฯเมื่อได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอ าเภอหรือหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง และท าความเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อเสนอเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉยั สั่งการ ให้
หน่วยงานที่เกีย่วของทราบและด าเนินการ
ต่อไป เช่นการสรุปส านวน การแจ้งอ าเภอให้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

ไม่มี ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 



 

 

 
ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

ส่วนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

9 ส่งเสริมกลไกทาง 
สังคม/ศาสนาช่วย
กล่อมเกลาเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
-จัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ใน
การป้องกันการทุจริต 
รณรงค์เฝ้าระวังจ้าง
เบาะแสการกระท า
ทุจริตแก่ผู้บังคับ 
บัญชา/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -สร้างเครือข่ายแจ้ง
เบาะแสการทุจรติ 
-ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้อย่างเคร่งครัด 

ร้อยละ 100 สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
ผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อย่างเคร่งครัด 

ไม่ม ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา/
อ าเภอ 

10 จัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนร่วม
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -สร้างเครือข่ายแจง้
เบาะแสการทุจรติ 

ร้อยละ 100 มีสร้างเครอืข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
ร้อยละ100 

ไม่ม ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา/
อ าเภอ 

11 โครงการเสรมิสร้าง
และพัฒนาให้ผู้ใต ้
บังคับบัญชามีวินัย
และป้องกันมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย 

 ครั้ง 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผูเ้กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 

1 ครั้ง ผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่ม ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา/
อ าเภอ 

12 จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

โครงการ 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -จัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง และการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 โครงการ มีแผนบริหารความเส่ียง และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
หน่วยงาน 
 

ไม่ม ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา/
อ าเภอ 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

๑ กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี เจ้าหน้าที่มีการรับรู้
และมีจิตส านึกตอ่ต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่ม
มากขึ้น 

ร้อยละ 90 เจ้าหน้าที่มีการรับรู้และมีจิตส านกึ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ไม่ม ี ส านักงาน 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

2 น าข้อมูลการรณรงค์การไม่
ประพฤติทุจริตคอรัปชั่น 
หรือการต่อต้านการทุจริต 
ลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ครั้ง/ป ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี การประชา 
สัมพันธ์และการสร้าง
กระแสสังคมในการต่อ 
ต้านการทุจริต 

มีการประชา 
สัมพันธ์อยา่งน้อย 

1 ครั้ง /ปี 

สร้างกระแสสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 

ไม่ม ี ส านักงาน 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

3 การประชาสัมพันธ์เอกสาร
รณรงค์การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและสังคมมี
การรับรู้ละมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 1.มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร
ณรงค์การสรา้งคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กรในเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
2.ประชาชนและสังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านึกตอ่ต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
3.สร้างการรับรู้ และสร้างกระแส
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่ประชาชนและ
สังคม 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

4 การมีช่องทางการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน 

ครั้ง 12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและสังคมมี
การรับรู้ละมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 1.มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร
ณรงค์การสรา้งคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กรในเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
2.ประชาชนและสังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านึกตอ่ต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
3.สร้างการรับรู้ และสร้างกระแส
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่ประชาชนและ
สังคม 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

5 การติดตามการด าเนินตาม
มาตรการให้ประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียมสี่วนร่วม 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและสังคมมี
การรับรู้ละมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 1.มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร
ณรงค์การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กรในเว็ปไชต์
ของหน่วยงาน 
2.ประชาชนและสังคมมีการ
รับรู้และมีจิตส านึกต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3.สร้างการรับรู้ และสร้าง
กระแสสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใหแ้ก่
ประชาชนและสังคม 

ไม่ม ี ส านักงาน 
พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
นครราชสมีา 

6 กิจกรรมปฏิบัติธรรมส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปและนักเรยีน 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชนและสังคมมีการ
รับรู้และมีจิตส านัก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ และสร้างกระเส
สังคมในกาต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

7 โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
นครราชสมีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๑00 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและสังคมมี
การรับรู้และมีจิตส านกั
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ และสร้างกระแส
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ไม่ม ี ส านัก
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

8 โครงการ “เสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 

ครั้ง ๔ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ประชาชนและสังคมมี
การรับรู้และมีจิตส านกั
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 สร้างการรับรู้ แลสร้างกระ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ไม่ม ี ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 



 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวอยา่งของการกระท าผิด
วินัย/ประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

เร่ือง 5 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ประชาสัมพันธ์
และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัด
ได้รับรู้ถึงตัวอย่าง
ของการกระท าผิด
วินัย 

บุคลกรเข้าใจถึงโทษ
ของการกระท าผิด
วินัยรวมถึงจรยิธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
ที่ดี 

บุคคลากรในสังกัดทุกคนได้
รับทราบถึงการมีวินยั และ  การ
มีจริยธรรม รวมถึงไดป้ฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

10 ประชุมกลุ่มย่อย เพือ่จัดท า
ปฏิทินด้านการท่องเท่ียว
และด้านการกีฬาในจังหวัด
นครราชสีมา ตามแนวทาง
ส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร
สุจริต 

ครั้ง ๔ ไม่มี ไม่มี ไม่มี สร้างการรับรู้และ
สร้างกระแสสังคม
การต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

ข่าราชการ ลูกจา้ง 
และเครือข่ายของการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมามีการ
รับรู้และมีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบร้อย
ละ ๙0 

เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการวางแผน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานการทอ่ง
เทียวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

11 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือ 
จัดจ้าง และงบทดลอง 
เบิกจ่าย ทางเว็ปไซต์ 

ช่องทาง ๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการทจุริต
ลดลง 

ร้อยละที่ลดลงเร่ือง
ร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการทจุริต
ร้อยละ ๑00 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้งและงบ
ทดลองเบิกจ่ายเพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา 

12 การให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแก่เจ้าหนา้ที่หนว่ยงาน
และเผยแพร่ความรู้ทาง
เว็บไซต์ให้ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักรู้ด้วย 

ครั้ง/ปี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ด าเนินการและ
แก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

เพื่อประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้และมี
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

เพื่อประชาชนและสังคมมีการ
รับรู้และมีจิตส านึกต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมา 

13 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และงบ
ทดลองเบิกจ่าย ทาง
เว็บไซต์ 

ช่องทาง 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี การร้องเรียน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ร้อยละที่ลดลงของ
เรื่องร้องเรียนพฤติ
กกรมเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตร้อยละ 100 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างและงบทดลองเบิกจ่าย
เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

14 การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ผ่าน Application Line 
เครือข่ายนายก อปท. 
และปลัด อปท. 

คน นายก 
334คน/
ปลัดฯ 

๓๓๔คน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี จ านวนนายกฯ
และปลัดฯท่ีเข้า
ร่วมเครือข่ายทาง 
Line 
Application 

นายก 334 คน/
ปลัดฯ ๓๓๔คน 

บุคลากรท้ังนายก อปท.และ
ปลัด อปท. เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มทาง Application Line 
อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการประชา 
สัมพันธ์การด าเนินการต่อต้าน
การ 
ทุจริตในกิจกรรมต่างๆ 

ไม่มี ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

15 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ส่ือป้องกัน
การทุจริตในกิจกรรมต่างๆ
ท่ีหน่วยงานจัดขึ้น 

ครั้ง ๑๒ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘0 ประชาชนและสังคมมีการรับรู้
และมีจิตส านักต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น 

ไม่มี ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

16 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ
จัดท าผังแนวคิด และ
จัดท าผังร่างในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนระดับอ าเภอ 
สอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกัน 
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา 

ครั้ง ๕ - ๑๗,000 ๑๗,000 สร้างการรับรู้ละ
สร้างกระแส
สังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู้และ
มีจิตส านักต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบร้อย
ละ ๙0 

เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการวางและจัดท าผัง
เมือง/ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 

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

๕0 คน ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะ 
๕0 คน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา 
 



จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครฐั เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (6 เดือน) 

จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา 





 
ส่วนที่ 5 

บทสรุป แนวทางแก้ไข ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 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 าข้อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การและแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลด้วยวิ ธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแนวทาง       
การด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564 โดยประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ครอบคลุมในประเด็น 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิในการขอรับสัมปทานประกอบกิจการ 3) การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับ
งบประมาณ 4) ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐและจังหวัด ให้ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความส าคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง 
  3. การส่งเสริมแนวทางการท างานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง  
  4. การให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นเรื่อง การบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอน/ระเ บียบต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  
  5. จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีตรวจสอบ โดยควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายงานการจัดท าแผนหรือ
แนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
  6. เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ 
  7. การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
  8. การสร้างการรับรู้และการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการ ช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการ
จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  9. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
   


