
 

 
        

 
 

 
 

 

 
 

แผนการดําเนินงาน   
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 เทศบาลนครนครราชสีมา   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 
        

 
 

คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทํา

ข้ึน  เพ่ือใหเทศบาลไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหวางหนวยงานในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ซ่ึงฝายนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  

ไดรวบรวมจากหนวยงานผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ  ท่ีไดกําหนดหวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริงตามกําหนดเวลา 

โดยไดนํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  ทําใหทราบถึงโครงสรางการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ตลอดจนความสอดคลอง

ของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแตละดาน   
 

            นอกจากนี้  ยังไดมีการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ จากหนวยงานภายนอกท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ  ท่ีจะมีการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อาทิ  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา หอการคาจังหวัด

นครราชสีมา สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

นครราชสีมา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)  ขอมูลดังกลาวนี้ลวนเปนประโยชนท้ังตอการบูรณาการใหเกิด     

ความรวมมือระหวางกัน การปรับทิศทางการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทโดยรอบ และการเตรียมการรองรับตอสภาพปญหาและทิศทางของสังคมในอนาคต  
 

แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้  จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดผลสําเร็จดังท่ี

คาดหวังไว ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป   

 

       กองวิชาการและแผนงาน 

       เทศบาลนครนครราชสีมา
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สวนท่ี 1 
 

 บทนํา 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 



บทนํา 

แผนการดําเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน  โครงการ   และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ  ท้ังรายละเอียดดานยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนา  งบประมาณ  หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  รวมถึงระยะเวลาดําเนินงานของแตละโครงการหรือกิจกรรม  โดยท่ีมาของแผนงาน  โครงการ  และ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงาน  จะมาจากท้ังงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และโครงการ  กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  ทํา

ใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ผูบริหารทองถ่ินสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานไดอยางสะดวก  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน   

สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดนําโครงการและ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีไดบรรจุในตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ซ่ึงโครงการและกิจกรรมการพัฒนาดังกลาวมี

ท่ีมาจากการบูรณาการความรวมมือจากหลายหนวยงาน  ไมวาจะเปนจากหนวยงานภายในเองท่ีจัดทําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาจากภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความ

ตองการของประชาชนเปนสําคัญ หรือหากเปนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกก็จะมีลักษณะของความรวมมือในหลายรูปแบบ ไม

วาจะเปนความรวมมือโดยการสนับสนุนใหดําเนินงาน  หรือความรวมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดรวมกัน  นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจาก

หนวยงานภายนอกเทศบาลในการใหขอมูลกิจกรรม โครงการท่ีจะมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของเทศบาล  นับเปนอีกกาวหนึ่งของการบูรณาการและความรวมมือจากหลาย

ฝาย  จึงกลาวไดวาแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาเปนเสมือนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของเทศบาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดมีการปฏิบัติงานและ

ไดเกิดผลการพัฒนา  ปรากฏเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 



 

 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 

 1. เพ่ือนําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาตามตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแตละดาน 

 2. เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดดําเนินงานจริงท้ังหมดในแตละปงบประมาณ 

 3. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. เพ่ือใหเกิดการประสานและบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน  ในการรวมพัฒนาใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  สําหรับตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทางท่ีกําหนด   
 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

  การจัดทําแผนดําเนินงาน  ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดอยางครอบคลุม

และชัดเจนข้ึน  และเปนกระบวนการสุดทายของการกําหนดแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางแหงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา  กอนท่ีจะมี

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดกําหนดไว  เกิดเปนกระบวนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมข้ึน  นอกจากนี้

การแสดงรายละเอียดของลักษณะแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา  จะชวยใหสามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานไดดียิ่งข้ึน การท่ี

ผูปฏิบัติงานวางแผนการทํางานโดยทราบลําดับกอนหลัง  จะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนระบบและมีแบบแผนข้ันตอน  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  ขณะเดียวกันผูบริหารก็สามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดวาเปนไปตามกรอบนโยบายท่ีวางไวเพียงใด  และสามารถพิจารณาไดวาตองกําหนดแนวนโยบายท่ี

ตอเนื่องไปในทิศทางเดิมหรือแนวทางใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   อันจะสงผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป 

 



 

 
 

 

 

สวนที่ 2 
 

 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ 
 

 

 



























































กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประมวล
จริยธรรม
ขาราชการ
ของเทศบาล
นคร
นครราชสีมา

เปนหลักเกณฑขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
กิจการบานเมืองท่ีดท่ีีให
พนักงานเจาหนาท่ีถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติที่ ๒การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการ
ทุจริตสําหรับ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

การกําหนดโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการของ
หนวยงานท่ีมีเปาหมาย
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตให
เปนไปตามยุทธศาสตร
ชาติ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการ
ตอตานการทุจริต
ระหวางสํานักงาน
ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
นครราชสีมากับ
สํานักงาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

เปนการแสดงเจตจํานง
ของผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ
สังคม



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรองการ
เลื่อนข้ัน
เงินเดือน

เพ่ือการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือกําหนด
หนาท่ีเก่ียวกับการ
พิจารณากลั่นกรองการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม
“ควบคุมการ
เบิก
จายเงินตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป”

เปนกิจกรรมในการ
ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปของหนวยงานให
เปนไปอยางโปรงใส

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสใน
การใชจายเงิน
งบประมาณ”

เปนกิจกรรมท่ีสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณของ
หนวยงานใหเปนไปอยาง
โปรงใส

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารดาน
การจัดซื้อ
จัดจาง

การดําเนินการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานผานการ
ประชาสัมพันธตาม
ชองทางตาง ๆ  ของ
หนวยงาน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการ
ติดตอ

การใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการกับ
หนวยงานภายในของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
เพ่ือเปนการสรางความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันของประชาชน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ทุก/สํานัก
กอง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการ
ชําระภาษี

เพ่ือเปนการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การชําระภาษีสราง
ความสะดวกรวดเร็ว
ใหกับประชาชนผูมา
ติดตอ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการคลัง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานกรณี
การขออนุญาต
กอสราง
ดัดแปลง  รื้อถอน
อาคาร

เปนการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานกรณีการขอ
อนุญาตกอสราง
ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร
เพ่ือสรางความสะดวก
รวดเร็วใหกับประชาชน
ผูมาติดตอ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คูมือประชาชน การดําเนินการจัดทําคูมือ
ประชาชนเพ่ือสรางความ
เขาใจและความคลองตัว
ในการติดตอราชการ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ทุกสํานัก/
กอง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่งแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการ
แทน
นายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมา

เปนการแตงตั้งใหรอง
นายกเทศมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมา
เพ่ือการบริหาร
ราชการไดอยาง
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่งสํานักการ
สาธารณสุข
เรื่อง  มอบ
อํานาจของ
ผูอํานวยการ
สํานักการ
สาธารณสุขให
ปฏิบัติราชการ
แทน

สํานักการสาธารณสุข
เรื่อง  มอบอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขใหปฏิบัติ
ราชการแทนเพ่ือใหการ
บริหารราชการใหเปนไป
อยางตอเนื่อง

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่ง
มอบหมาย
อํานาจหนาท่ี
ปลัดเทศบาลให
รอง
ปลัดเทศบาล

เปนการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี
ปลัดเทศบาลใหรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หนาท่ีราชการแทน  เพ่ือ
ประโยชนของการบริหาร
ราชการใหเปนไปอยาง
ท่ัวถึง

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๔การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมวัน
ครู

เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือให
นักเรียนไดตระหนักถึงความ
กตัญูกตเวทีและสํานึกใน
บุญคุณของครูบาอาจารยท่ีได
สั่งสอนวิชาการและ
ประสบการณชีวิตใหตลอดเวลา

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๔การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการโรงเรียน
พอเพียงทองถ่ิน
LSS

เปนการดําเนินโครงการ
ใหเปนไปตามนโยบาย
ของชาติเก่ียวกับการ
ปลูกฝงพ้ืนฐานของความ
พอเพียงใหกับนักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการ
“จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา”

เปนมาตรการท่ีจัดทํา
ขอตกลงเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการ
ระหวางผูบริหารกับ
ทุกสํานัก/กอง

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ทุกสํานัก/
กอง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจัดทําแบบ
รายงานประเมิน
ผลตนเอง  ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

ไดดําเนินการจัดทํา
แบบรายงาน
ประเมินผลตนเอง ใน
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือรับการ
ประเมินผลในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตจาก
สํานักงาน  ป.ป.ช.

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน
ขอเท็จจริง

การดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงกรณีมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๒.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วินัย

การดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยกรณีมีมูลเหตุวา
ไดมีการกระทําความผิด
ทางวินัย

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกข้ันตอน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร

การดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารใน
หนวยงาน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกข้ันตอน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญ
และหลากหลาย

การดําเนินการเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ
และหลากหลายของ
หนวยงานผานทุกชอง
ทางการประชาสัมพันธ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการจัด
ประชาคมแผน
ชุมชน

ดําเนินการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
เพ่ือทราบความ
ตองการของแตละ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอน
รําคาญ
ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

การดําเนินการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดาน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหกับ
ประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอน  หรือไดรับ
ผลกระทบ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข

การดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทาง
ในการรองทุกขและแจง
การไดรับความเดือดรอน
จากประชาชน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การแจงหรือ
รายงานผล
ความคืบหนา
การดําเนินการ
แกไขขอ
รองเรียน

การดําเนินการแจงหรือ
รายงานผลความคืบหนา
การดําเนินการแกไขขอ
รองเรียนใหคูกรณีไดรับ
ทราบความคืบหนาในขอ
รองเรียน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

การแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมาเพ่ือใหการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลให
เกิดผลสัมฤทธิ์

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

การดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล
เปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๓. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประชุม
คณะกรรมการ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ดําเนนิการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา
เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลเปนไปอยาง
ถูกตอง

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการ
และแผนงาน



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติที่ ๔การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม
ติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบภายในให
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนด

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ดําเนินการสราง
มาตรการติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบภายใน
เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ี
กําหนด

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเผยแพร
ขาวสารการ
บริหารงาน
บุคคล

ดําเนินการเผยแพร
ขาวสารการบริหารงาน
บุคคลผานทุกชองการ
ประชาสัมพันธของ
หนวยงาน

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การรายงานผล
การใชจายเงิน
ใหประชาชน
ไดรับทราบ

ดําเนินการรายงานผลการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ เพ่ือการ
สนับสนุนใหภาคประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการ

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการคลัง



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประชุมสภา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

การประชุมสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาโดย
เชิญหนวยงานท่ีมีอํานาจ
กํากับดูแลเขารวมสังเกตุ
การณในการประชุมสภา

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
ปลัดเทศบาล



กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

กิจกรรม/
มาตรการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการ
สงเสริมและ
พัฒนา
เครือขายดาน
การปองกัน
การทุจริต

การจัดกิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
เพ่ือการเสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต
แกประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา

- เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองสวัสดิการ
สังคม
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