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คํานํา 
 

   แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําข้ึนตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช
สําหรับดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และเจาหนาท่ี
ของรัฐ รวมท้ังยังใชเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคและจังหวัด 

 

   เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายขางตน จังหวัดนครราชสีมาแปลงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ โดยไดจัดทํา “แผนการปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผน                    
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรมตอไป 

 

  แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยเนื้อหา 5 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 บทนํา  
 สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 สวนท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
    จังหวัดนครราชสีมา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)   
 สวนท่ี 4 ขอมูลเรื่องรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจริต 
 สวนท่ี 5 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด
   นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

  จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน          
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นวา แผนดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทาง
และแนวทางดําเนินงานใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเปาหมาย           
โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคบริการ
ประชาชนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ภายใตหลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนตอไป 
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 สวนที่ 1 
บทนํา 

 
  1. ท่ีมา มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น (ศปท.) โดยใหเปนสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                   
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการนั้น ๆ และใหหัวหนา                           
สวนราชการทําหนาท่ีเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อีกตําแหนงหนึ่ง 
  2. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภายใตหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยแจงให                  
กรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตในหนวยงาน/
จังหวัด เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังงานสงเสริม 
  3. แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ                     
พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการดาน                    
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนตามกรอบดําเนินงาน                           
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก  
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของสวนราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
  4. ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 สภาพปญหาและปรากฏการเก่ียวกับการทุจริตและพฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาดังกลาว
ขางตน ประกอบกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) นโยบายรัฐบาล คําสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติและแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปราม              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมาจึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน 
  “จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด” 

  พันธกิจ 

  1. สงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนจังหวัดใสสะอาด 

  2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)                  
ใหบรรลุเปาหมาย 

  เปาประสงครวม 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and     
Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดนครราชสีมา ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 100 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

  1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดนครราชสีมา ผานเกณฑ คาเปาหมาย 1 ป รอยละ 100 
  2. จํานวนการรองเรียน รองทุกข เก่ียวกับการทุจริตลดลง คาเปาหมาย 1 ป รอยละ 90 
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สวนที่ 2  
ประเด็นยุทธศาสตรการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และตัวชี้วัดดังกลาว จังหวัดนครราชสีมาจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสมีา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เปาประสงค 
  1. การรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจริตลดลง 
  2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไมมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต 
  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  1. รอยละท่ีลดลงของเรื่องรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจริต คาเปาหมายรอยละ 90 
  2. รอยละของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรูการทุจริตเพ่ิมข้ึน คาเปาหมายรอยละ 90 
  กลยุทธและแนวทาง 
  1. เสริมสรางความตระหนักรู และปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับผลรายของการทุจริตคอรรัปชัน 
  2. กําหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนถูกตอง 
  3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เปาประสงค 
  ดําเนินการและแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  แกไขปญหาการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจริต คาเปาหมาย รอยละ 90 
  กลยุทธและแนวทาง 
  1. ดําเนินการตามกฎหมายกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอยางเครงครัด 
  2. สรางเครอืขายแจงเบาะแสการทุจริต 
  3. กําหนดใหผูบังคับบัญชา ควบคุมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา และผูเก่ียวของอยางเครงครัด 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การประชาสัมพันธและการสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต 
  เปาประสงค 
  สรางการรับรูและสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  -ประชาชนและสังคมมีการรับรูและมีจิตสํานึกตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน คาเปาหมาย 1 ป 
   รอยละ 100 
 -ยกระดับคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
  และสามารถนําความรูไปใช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานเกณฑการประเมิน รอยละ 10
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สวนที่ 3 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมา  รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

1 เสริมสรางความตระหนักรู
และปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ผลรายของการทุจริต
คอรรัปชั่นผานกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง/ป 1 ไมมี ไมมี ไมมี รอยละท่ีลดลงของ
เรื่องรองเรียน
พฤติกรรมเจาหนาท่ี
ของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริต 

รอยละ 100 ผลการดําเนินงาน  
เขารวมโครงการสงทายปเกาวิถี
ไทย ตอนรับป ใหมวิถีพุทธ 
(สวดมนตขามป สืบสานวิถีถ่ิน
วิถีไทย) รวมกับจังหวัด
นครราชสมีา ในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ วัดบึง ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีทาน
รองผูวาราชการจังหวัดนคราช
สีมา (นายสมเกียรติ วิรยิะ
กุลนันท) เปนประธานนํา
ขาราชการและประชาชนสวด
มนตขามป พิธีเริม่ ๒๒.๐๐ น. 
เปนตนไป โดยมีทานเจาคณะ
จังหวัด นครราชสีมา เปน
ประธานฝายสงฆ 
ผลลัพธ 
ไมมีการรองเรยีนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริต 

ไมมี สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา 

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานบุคลากร 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี ขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส 

ขาราชการและ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรู ความเขาใจ 

ขาราชการและเจาหนาท่ีไดรับ
ความรูความเขาใจ 

ไมม ี สํานักงานประมง
จังหวัดนครราชสีมา 

3 กิจกรรมสรางจิตสํานึก 
คานิยมและปลูกฝงความ
ซ่ือสัตย 

ครั้ง 3 ไมมี ไมมี ไมมี ขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส 

ขาราชการและ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรู ความเขาใจ 

ขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีมี
จิตสํานึก 

ไมม ี สํานักงานประมง
จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

4 กิจกรรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปองกันการทุจริต 

ครั้ง 3 ไมมี ไมมี ไมมี ขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส 

ขาราชการและ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรู ความ
เขาใจ 

ขาราชการและเจาหนาที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการทุจริต 

ไมมี สํานักงานประมง
จังหวัด
นครราชสมีา 

5 การจัดทําการประชา 
สัมพันธส่ือเผยแพรพระ
บรมราโชวาทและพระ
ราชดํารัสดานความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี รอยละของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรูการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

รอยละ 90  1. การรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
ไมมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

6 โครงการพัฒนาหนวยงาน
ใหเปนองคกรสงเสริม
คุณธรรม 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี รอยละของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรูการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริตลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐปฏิบัตตินและปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 
ดวยความซื่อสัตยสุจรติ  
ไมมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจรติ 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

7 กิจกรรมเสริมสราง
จิตสํานึกใหรูเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจรติการเขา
รวมกิจกรรมรณรงค 
ตอตานการทุจริตในวัน
ตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันแหงชาติ  
(6 ก.ย.) และ 
วันตอตานคอรัปช่ัน
สากล (9 ธ.ค.) 

ครั้ง 2 ไมมี ไมมี ไมมี รอยละของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรูการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริตลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐปฏิบัตตินและปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซื่อสตัยสุจรติ
ไมมพีฤติกรรมสอไปในทางทุจรติ 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

8 กิจกรรมสัปดาห
สงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  
เน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
(วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา 
วันวิสาขบูชา) 

ครั้ง 3 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจรติ
ลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐั
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ดวยความซื่อสัตยสุจรติไมมี
พฤติกรรมสอไปในทางทุจรติ 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

9 กิจกรรมสงเสริมการ
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช เปนแนวทางในการ
ตอตานการทุจริต 

ครั้ง 4 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจรติ
ลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐั
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจรติ  
ไมมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจรติ 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

10 สนับสนุนโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดํา 
เนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ จังหวัด
นครราชสมีา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕
6๕ 

ครั้ง 1 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริตลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐปฏิบัตตินและปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซื่อสตัยสุจรติไม
มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 หนวยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

สวนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

11 การปรับปรุง
กระบวนงานท่ีเปน
ภารกิจหลักของสํานัก 
งานพระพุทธศาสนา
จังหวัด นครราชสีมา ท่ี
เนนการ ปฏิบัติงานและ
มีระบบปองกันการ
ทุจริตในทุกระดับ 
๑. การขอรับ
พระราชทาน 
วิสุงคามสีมา 
๒. การขออนุญาตสราง
วัด  
๓. การขออนุญาตต้ังวัด 
๔. การจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
๕. การรับของขวัญหรือ
การรับผลประโยชน 

ครั้ง 1 ไมมี ไมมี ไมมี รอยละของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรูการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 1. การรองเรียนพฤติกรรม
เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริตลดลง 
2. ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐปฏิบัตตินและปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซื่อสตัยสุจรติไม
มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต 
 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 

12 โครงการมาตรฐาน
ความโปรงใสของ
เรือนจํา ๕ ดาน 
ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๕ 

รอยละ  100 ไมมี ไมมี ไมมี ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
โปรงใส 

รอยละ 100 ไมมเีรื่องรองเรียนในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ี 

ไมมี เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 

 
 
 

ท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธิ ์
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

13 การจัดกิจกรรมรณรงค
ตอตานทุจรติคอรรัปชัน
ในวันตอตานการ คอร
รัปชันสากล ภายใต 
“ราชทัณฑรวมใจ สราง
ความ โปรงใส ไรทุจรติ” 
และประกาศ เจตจํานง
สุจรติในการปฏิบัติงาน
ของกรมราชทัณฑ ให 
ขาราชการ รับทราบและ
ปฏิบัต ิ

รอยละ  100 ไมมี ไมมี ไมมี ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
โปรงใส 

รอยละ 100 ไมมเีรื่องรองเรียนในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ี 

ไมม ี เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 
 

14 ติดประกาศเจตจํานง
สุจรติในการปฏิบัติงาน
ของกรมราชทัณฑ 
พรอมแจงชองทางใน
การแจงเบาะแสและ
หลักฐานการทุจริต 
โดยตรงถึงผูบริหารกรม
ราชทัณฑ 

รอยละ  100 - 820 820 ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
โปรงใส 

รอยละ 100 ไดตดิประกาศเจตจํานงสุจริตใน
การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ 
พรอมแจงชองทางในการแจง 
เบาะแสและหลักฐานการทุจริต 
โดยตรงถึงผูบริหารกรมราชทัณฑ
ทําใหไมมีเรื่องรองเรียนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

820 เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 

15 จัดพิธีทําบุญตักบาตรใน
วันสําคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตรย 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

4 ครั้ง ขาราชการมีคณุธรรม จรยิธรรม 
จิตสํานึก มจีิตสาธารณะ คานิยมท่ี
ถูกตองในการปฏิบัติราชการและ
การดํารงชีวิต 

ไมม ี เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 
 

ท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

16 กิจกรรมใหความรูปลูก
จิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตใหกับบุคลากร
สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา 

รอยละ 100 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละบุคลากรใน
สังกัดผานกระ 
บวนการใหความรู
ปลูกจิตสํานึกฯ 

รอยละ 100 ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับบุคลากรใน
สังกัด 

ไมม ี สํานักงานสหกรณ
จังหวัด
นครราชสมีา 

17 การเผยแพรความรูเพ่ือ
เสรมิสรางและปองกัน 
การกระทําผิดวินัย 

ครั้ง 2 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ 
บุคลากรไดรับการ
ถายทอดความรู 

รอยละ 50 ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับบุคลากรใน
สังกัด 

ไมม ี สํานักงานสหกรณ
จังหวัด
นครราชสมีา 

18 กิจกรรมเผยแพรกรณี
ตัวอยางการกระทําผิด
วินัยและการกระทํา
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ใหกับเจาหนาท่ี
สํานักงานการปฏริูป
ท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้ง 4 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

4 ครั้ง ขาราชการและเจาหนาท่ีไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการสรางความ
โปรงใสและลดความผิดพลาดจดุออน
ในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

ไมม ี สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
นครราชสมีา 

19 ประชุมสาํนักงานจดัหา
งานจังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือกําชับ เจาหนาท่ีให
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
สุจรติ 

ครัง้ 5 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละท่ีลดลงของ
เรื่องรองเรียน 
พฤติกรรมเจาหนาท่ี
ของรัฐเก่ียวกับ 
การทุจริต 

รอยละ 90 ประชุม 2 ครั้ง/ไมมีขอรองเรยีน  
รอยละ 100 

ไมม ี สํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด
นครราชสมีา 

20 เผยแพรขอมลูเพ่ือปลูก
จิตสํานึกใหตระหนักถึง
ผลรายท่ีไดรับจากการ
ทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

ครั้ง 5 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมตระหนักรู
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 เผยแพร 2 ครั้ง/เจาหนาท่ีตระหนักรู
รอยละ 100 

ไมม ี สํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 
 
 
 
 

ท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธิ ์
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ 

ปริมาณ
งาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

21 โครงการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ราย 40 ไมม ี ไมม ี ไมม ี รอยละ 80 ของ
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของ
สํานักงานฯ ท่ี
ผานกระบวน 
การปลูกจติ 
สํานึกความ
เขาใจ วินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

รอยละ 80 1.รอยละ 100 ของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
สํานักงานฯ ท่ีผาน
กระบวนการปลูกจิตสํานึก 
ความเขาใจ วินัยคณุธรรม 
จริยธรรม 
2. ไมมีเรื่องรองเรียน
เจาหนาท่ีในสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสมีา 

ไมมี สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสมีา 

22 การประกาศเจตนารมณ  
“สุจริต โปรงใส 
มหาดไทยใสสะอาด 
๒๕๖๕” และ  
งดให งดรับ ของขวัญ 
ของกํานัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี(No 
Gift Policy) เผยแพร
และ ประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตของหนวยงาน 

ครั้ง 1 ไมม ี ไมม ี ไมม ี การรองเรียน
พฤติกรรมเจา 
หนาท่ีของรัฐ
เก่ียวกับการ
ทุจริตลดลง 

รอยละ 100 เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม
ในการปฏิบัติงานซื่อสัตย
สุจรติเปนการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ียึดถือ
ความสุจริตและโปรงใส 

ไมมี สํานักงาน 
โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสมีา 

23 จัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงและการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

โครงการ 1 - 1,433,000 1,433,000 ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐ
ไมมีพฤติกรรม
สอไปในทาง
ทุจริต 

รอยละ 90 อยูระหวางการดําเนินการ ไมมี สํานักงาน 
โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอ) 

 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธิ ์
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

24 โครงการอบรมเพ่ือยก 
ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนิน 
งานของหนวยงานภาค 
รัฐ (ITA) ภายใตแนวคดิ 
“ยิ่งเปดเผย ยิ่งโปรงใส” 
(More Open, More 
Transparent) จังหวัด
นครราชสมีา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

คน 374 125,000    - 125,000 หนวยงานราชการ
ในจังหวัด
นครราชสีมามีคา
คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ ผานเกณฑ
การประเมิน รอย
ละ 85 

ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นําความรูไปใช
และยกระดับคา
คะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
รอยละ 100 

จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเพื่อ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ภายใตแนวคิด "ยิ่งเปดเผย ยิ่งโปรงใส" 
(More Open, More Transparent) จงัหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เปนประธานเปดโดยไดให
ความสําคัญการประเมิน ITA ไดเนนย้ําและ
กํากับติดตามการดําเนินงานการประเมนิ ITA 
ใหตรงตามหลักเกณฑการประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหคะแนนผาน
เกณฑการประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป และ
ทันตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกําหนด ซ่ึงคณะวิทยากรจาก
สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
สํานักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูความเขาใจเพื่อ
ยกระดับคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ใหผานเกณฑ
การประเมินฯ ของสํานกังาน ป.ป.ช. ใน
ระหวางวันที ่14 - 15 มีนาคม 2565 ณ 
หองจอมขวญั โรงแรมขวญัเรือน ปารค 
นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ
และบุคลากรของสวนราชการภูมิภาค และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งส้ินจํานวน 374 คน 

125,000 ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
จังหวัดนครราชสีมา 
สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)  
ตัวชี้วัด 

 
คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/
ผลสัมฤทธิ ์

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 หนวยนับ ปริมาณงาน 
งบ 

บูรณาการ 
งบ 

สวนราชการ 
รวม 

งบประมาณ 

1 การติดตามตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบและกําชับ
เจาหนาท่ีหนวยงาน 

ครั้ง/ป 1 ไมมี ไมมี ไมมี แกไขปญหาการ
รองเรียนเจาหนาท่ี
ของรัฐเก่ียวกับการ
ทุจริต 

รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน  
การติดตามตรวจสอบการทุจรติและ
ประพฤติมิ ชอบและกําชับเจาหนาท่ี
หนวยงาน ในท่ีประชุมสํานักงานฯ ทุก
เดือน  
ผลลัพธ  
เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 

ไมมี สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด
นครราชสมีา 

2 โครงการจติอาสาเพ่ือ
เขาเปนเครือขายในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัป
ชัน 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี แกไขปญหาการ
รองเรียนเจาหนาท่ี
ของรฐัเก่ียวกับการ
ทุจริต 

รอยละ 100 ผูบังคับบัญชา ควบคุมกํากับดูแลการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

3 การกํากับ/ติดตาม/
ประเมินการรายงานผล
การดําเนินงาน โครงการ
ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
นครราชสมีา 

รอยละ 100 ไมมี ไมมี ไมมี การแกไขปญหาการ
รองเรียนของเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

รอยละ 100 ผูบังคับบัญชา ควบคุมกํากับ ดูแลการ
ดําเนินโครงการให เปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

4 การปฏิบัตติามแนว
ทางการจัดสรรงบ 
ประมาณงบเงินอุดหนุน 

รอยละ 100 ไมมี ไมมี ไมมี การแกไขปญหาการ
รองเรียนของเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

รอยละ 100 ขาราชการปฏิบัติตามข้ันตอน 
แนวทาง ระเบียบ กฎหมายท่ี กําหนด
โดยผูบังคับบัญชา  
ควบคุมกํากับดูแลอยาง เครงครัด 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธและการสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

1 จัดทําชองทางการเผยแพร 
สื่อประชาสัมพันธเพ่ือการ 
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 

ชองทาง 1 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและ
สังคมมีการรับรู
และมีจติสํานึก
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 ผลการดําเนินงาน  
สนง.ทสจ.นม. ประกาศ
เจตนารมณ "สจุริตโปรงใส 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสมีา ใสสะอาดและ 
"งดให งดรับ" ของขวัญของ
กํานัลทุกชนิดจาก 
การปฏิบัตหินาท่ี  
No Gift Policy ผานเว็บไซต 
สนง.ทสจ.นม. ป 2565 : 
http://www.mnre.go.th/ 
nakhonratchasima/th/ 
news/detail/106744 

ผลลัพธ 
สรางกระแสสังคมในการ
ตอตานการทุจริต 

ไมมี สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด
นครราชสมีา 

2                                                                                    การประชาสัมพันธเอกสาร 
รณรงคการสรางคุณธรรม 
จริยธรรมในองคกร 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 สรางการรับรู และสรางกระแส
สังคมในการตอตานการทุจริต
ประพฤติ 
มิชอบ 

 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

3 การมีชองทางการเผยแพร 
สื่อประชาสัมพันธเพ่ือการ 
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในหนวยงาน 

ครั้ง 12 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 สรางการรับรู และสรางกระแส
สังคมในการตอตานการทุจริต
ประพฤติ 
มิชอบ 

 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธและการสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต (ตอ) 

 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

4 การติดตามการดําเนินตาม 
มาตรการใหประชาชนและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียมสีวนรวม 

รอยละ 100 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 อยูระหวางการดําเนินการ ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

5 กิจกรรมปฏิบัติธรรมสําหรับ 
ประชาชนท่ัวไปและนักเรยีน 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 อยูระหวางการดําเนินการ ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

6 โครงการสรางเสรมิ“ธรรม” 
ตามวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีใหม
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕6๕ 

รอยละ 100 - 28,860 28,860 ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 อยูระหวางการดําเนินการ - สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

7 โครงการ “เสริมสราง 
วัฒนธรรมองคกรเสรมิสราง 
ภาพลักษณทางพระพุทธ 
ศาสนาในการตอตานการ 
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ” 

ครั้ง 4 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 สรางการรับรู และสรางกระแส
สังคมในการตอตานการทุจริต
ประพฤติ 
มิชอบ 

ไมมี สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
นครราชสมีา 

8 เผยแพรขอมลูขาวสารการ
จัดซื้อ จัดจางและงบทดลอง 
ผาน ทางเว็บไซตสํานักงานฯ 

ครั้ง 12 ไมมี ไมมี ไมมี ประชาชนและสังคมมี
การรับรูและมีจิตสํานกึ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบเพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 สรางการรับรู และสรางกระแส
สังคมในการตอตานการทุจริต
ประพฤติ 
มิชอบ 

ไมมี สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครราชสมีา 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธและการสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 (บาท)  
ตัวชี้วดั 

 
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/

ผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท) 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ หนวยนับ ปริมาณงาน 

งบ 
บูรณาการ 

งบ 
สวนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

9 ประชุมกลุมยอย เพ่ือจัดทํา
ผังแนวคิด และจัดทําผังราง
ในการวางและจดัทําผังเมือง
รวม เมือง/ชุมชน ระดับ
อําเภอ สอดแทรกความรู
ความเขาใจเรื่องการปองกัน
การตอตานการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบใหกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอพระทองคํา และ
อําเภอขามทะเลสอ 

ครั้ง 4 - 144,000 144,000 สรางการรับรู และ
สรางกระแสสังคม
ในการตอตานการ
ทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ 

รอยละ 100 อยูระหวางการดําเนินการ - สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสมีา 
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จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
ภายใตแนวคิด “ย่ิงเปดเผย ย่ิงโปรงใส” (More Open, More Transparent) จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนที่ 4 
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลําดับ หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2565 (บาท) 

งบบูรณาการ งบสวนราชการ รวมงบประมาณ 
1 สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) 125,000 - 125,000 
2 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา - 1,577,000 1,577,000 
3 เรือนจําอําเภอสีค้ิว - 820 820 
4 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา - - - 
5 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา - - - 
6 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา - - - 
7 สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา - - - 
8 สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา - - - 
9 สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา - - - 

10 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา - - - 
รวม 125,000 1,577, 820 1,702,820 
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สวนท่ี 4 

ขอมูลเรื่องรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขาราชการ/เจาหนาท่ีของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (6 เดือน) 

จังหวัดนครราชสีมา ไมมีเรื่องรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา 
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สวนท่ี 6 
บทสรุป แนวทางแกไข ปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จังหวัดนครราชสีมาใหความสําคัญกับภารกิจดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565                    
จะดําเนินการอยางเขมขนตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย รวมท้ังการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  
  1. การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการวิเคราะหบริบท สภาพแวดลอม             
ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา ดวยการนําขอมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการทุจริตในพ้ืนท่ีและแนวทางการปองกัน แกไขปญหาดังกลาว รวมท้ังประเด็นท่ีเก่ียวของ และการเก็บขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือจัดทําแนวทาง       
การดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือใหมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
และบังเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 
  2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบของสวนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2565 โดยประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต
ครอบคลุมในประเด็น 1) กลุมกระบวนการโครงการจัดซ้ือจัดจาง 2) กลุมกระบวนการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และ 3) กลุมการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ให
ประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีไดรับงบประมาณสูงหรือเปนโครงการท่ีมีความสําคัญสงผลกระทบในวงกวาง 
  3. การสงเสริมแนวทางการทํางานโดยเนนหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ                
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมกับทุกหนวยงานในจังหวัดนครราชสีมาอยางตอเนื่อง  
  4. การใหความสําคัญกับการแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนเรื่อง การบริหารงบประมาณท่ีมีความโปรงใสและเปนไปตามข้ันตอน/ระเบียบตาง ๆ   
ท่ีเก่ียวของ  
  5. จัดระบบการตรวจสอบเก่ียวกับการทุจริตท่ีไดรับจากประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลตางๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการใหสอดคลองกับเรื่องท่ีตรวจสอบ โดยควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบขอเท็จจริง และสรุปรายงานการจัดทําแผนหรือ
แนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพ่ือใหมีความนาเชื่อถือประชาชน หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ  
  6. เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ) ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานราชการท่ีมีผลกระทบตอประชาชนหรือตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ 
  8. การสรางการรับรูและการเผยแพรพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดวยวิธีการ ชองทางและสื่อประเภทตาง ๆ อยางตอเนื่อง และเตรียมการ
จัดทําขอกําหนดจริยธรรมเพ่ือใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
  9. การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จังหวัดนครราชสีมา 
Nakhonratchasima 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ 044-243080 มท. 36438  
โทรสาร 044-243080  
E-Mail hr.nakhonratchasima@gmail.com 


