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คํานํา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมดี  มีความสุข  ภายใต

หลักธรรมาภิบาล  ท่ียึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคสวนใหมี
เสถียรภาพสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  มีเปาประสงคในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได  มีแนวทางการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมและบูรณการ  มีการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  รวมท้ัง
สรางแหลงการเรียนรูใหครอบคลุมและท่ัวถึงใหประชาชนในเขตเทศบาลมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตและอยู
รวมกันอยางมีความสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สามารถยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชนใหไดมาตรฐานเพ่ือใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  มีการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต  สงเสริมใหเกิดระบบนิเวศท่ีดีเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวรวมท้ัง
การจัดภูมิทัศนเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขยายตัว
สงเสริมเศรษฐกิจทุกภาคสวนใหมีเสถียรภาพโดยใชศักยภาพดานหัตถกรรม  อุตสาหกรรม  ทรัพยากรทองถ่ิน
การทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีทองถ่ินเปนฐานสรางรายไดรวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานให
ไดมาตรฐานท่ัวถึง   มีการอนุรักษและสงเสริมทรัพยากรการทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาท่ีเปน
เอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักในระดับชาติและนานาชาติ

กองวิชาการและแผนงาน
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บทนํา

๑.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย กําลังกลายเปนประเด็นท่ีโจษจันกันมากเพราะ
มีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการ และ นักการเมืองทองถ่ิน วามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีการ
กระทํากันในหลายรูปแบบ ท้ังในแง การยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน
การเลือกจางและการทําสัญญาจาง หรือใหสัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตนเทานั้น การใชตําแหนง
หนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐเอ้ือประโยชนใหบริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชนขัดแยงหรือผลประโยชน
ทับซอน (Conflict of Interest) และการเอ้ือประโยชน (Trading Influence) การท่ีบริษัทใหสัญญาจะใหผล
ประโยชนแก เจาหนาท่ีรัฐในทางออม เชน ใหตําแหนงในบริษัท เม่ือเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นปลดเกษียณ หรือพนจาก
ตําแหนง ใหตําแหนงแกญาติตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การสมยอมราคาดวยนั้น

กลาวสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย (อปท.) ในปจจุบัน ท้ังในรูปแบบองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตลอดจนกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา ซึ่งเห็นวา อปท. ท้ังหลายไดถูกจับตามองจากสังคมภายนอกวา มีการทุจริตคอรรัปชั่นเชนกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวน

ใหญเกิดจาก การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต



๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ
เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ทําใหเจาหนาท่ี ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ
การเนนเปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชน สวนรวม

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริต เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคน
ฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี

ความรุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ
เปนปญหา ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มักถูกมองจากภายนอกสังคมวา เปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตาม
สื่อและรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ
ระบบการ ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลใน
เชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)



ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกร เพ่ือความโปรงใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ี
๓๕-๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปน
อันดับท่ี ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะท่ีผานมา
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําให
การทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ี
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ ท่ีทํา
ใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัป
ชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปน
สวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกันจึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา ขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต ” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี พฤตกิรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)



ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปน รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต ๔ ป เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๔) จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป เทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)
๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนครนครราชสีมา
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลนครนครราชสีมา

๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน



๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

๒) เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถบริหารราชการเปนไป ตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการ
เฝาระวังการทุจริต

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต

๕) เทศบาลนครนครราชสีมา มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน



สวนที่ ๒
แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)



สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑.การสราง
สังคมท่ีไม
ทนตอการ
ทุจริต

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ินและ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๑.๑.๑ โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

๑.๑.๒ โครงการพัฒนา
บุคลากรกองสวัสดิการ
สังคม

๑.๑.๓ โครงการฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑.๑.๔ ประมวล
จริยธรรมขาราชการของ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑.๑.๕ โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดทํา
แผนและงบประมาณ

๑.๑.๖ โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของผู
ประสานงานฝายขาว
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑.๑.๗ โครงการเวที
ชุมชน

๘๘๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

๑.๒.๑ โครงการอบรมให
ความรูแกบุคลากร
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑.๒.๒ โครงการพัฒนา
องคกรชุมชน

๑.๒.๓ โครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาชุมชนนา
อยู

๑.๒.๔ โครงการเมือง
สะอาด

๑.๒.๕ โครงการพัฒนา
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๒.๖ พัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒.๗ โครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

๑.๒.๘ โครงการสาน
สัมพันธครอบครัวอบอุน

๑๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๕๔๙,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๕๕๒,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๕๕๕,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑.๒.๙ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ

๑.๒.๑๐ โครงการอบรม
ใหความรูทางกฎหมาย
แกประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

๑.๓.๑ โครงการ
เขาคายพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู

๑.๓.๒โครงการวัน
เยาวชนแหงชาติ

๑.๓.๓ โครงการจัดทํา
หนังสืออานนอกเวลาให
ความรูดานผังเมืองกับ
เด็กและเยาวชน

๑.๓.๔ โครงการอยูคาย
พักแรม  ลูกเสือ  เนตร
นารี  และยุวกาชาด

๑.๓.๕ โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

๑.๓.๖ โครงการอบรม
วินัยจราจร

๑.๓.๗ โครงการคัดแยก
ขยะและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน

๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จํานวน ๒๕ โครงการ ๑๐,๑๔๙,๐๐๐ ๑๐,๔๔๒,๐๐๐ ๑๐,๖๔๕,๐๐๐



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

๒.๑ การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๑.๑ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๒.๑.๒ บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการตอตาน
การทุจริตระหวาง
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
นครราชสีมากับ
สํานักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๒.๒.๑ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน

๒.๒.๒ กิจกรรม
“ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป”

๒.๒.๓ กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ”

๒.๒.๔ กิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อจัดจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒.๓ มาตรการการ
ใชดุลพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

๒.๒.๕ โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผูมาใช
บริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๒.๒.๖ กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอ

๒.๓.๑ กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการชําระภาษี

๒.๓.๒ กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
กรณีการขออนุญาต
กอสราง  ดัดแปลง  รื้อ
ถอนอาคาร

๒.๓.๓ คูมือประชาชน
(สํานักประปา)

๒.๓.๔ คําสั่งแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา

๒.๓.๕ คําสั่งสํานักการ
ชาง  เรื่อง มอบอํานาจ
ของผูอํานวยการสํานัก
การชางใหผูอํานวยการ
สวนควบคุมอาคารและ
ผังเมืองปฏิบัติราชการ
แทน

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ

๒.๓.๖ คําสั่งมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี
ปลัดเทศบาลใหรอง
ปลัดเทศบาล

๒.๔.๑ โครงการประกวด
ชุมชนดีเดน

๒.๔.๒ โครงการสราง
และพัฒนาแกนนําดาน
สาธารณสุขในการมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานในชุมชนเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๒.๔.๓ กิจกรรมวันครู

๒.๔.๔ โครงการโรงเรียน
พอเพียงทองถ่ิน LSS

๒.๔.๕ โครงการ
สถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

๒๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

๒.๕.๑ มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ เทศบาล
นครนครราชสีมา”

๒.๕.๒ การจัดทําแบบ
รายงานประเมินผล
ตนเอง  ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๒.๕.๓ การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง

๒.๕.๔ การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน ๓ โครงการ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ  การ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกข้ันตอน

๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

๓.๑.๑ จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร

๓.๑.๒ มาตรการ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
สําคัญและหลากหลาย

๓.๑.๓ โครงการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๓.๒.๑ กิจกรรมการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

๓.๒.๒ มาตรการแกไข
เหตุ เดือดรอนรําคาญ
ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

๓.๒.๓ ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข

๓.๒.๔ การแจงหรือ
รายงานผลความคืบหนา
การดําเนินการแกไขขอ
รองเรียน

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๓.๓.๑ โครงการ จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๓.๓.๒ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๓.๓.๓ โครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๓.๓.๔ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๓.๓.๕ การประชุม
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

จํานวน ๓ โครงการ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐



มิติท่ี ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการ
ได

๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน

๔.๑.๑ กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบภายใน

๔.๑.๒ มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

๔.๒.๑ การเผยแพร
ขาวสารการบริหารงาน
บุคคล

๔.๒.๒ การรายงานผล
การใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ

๔.๒.๓ โครงการ
ประชาสัมพันธการ
กอสรางแบบ
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๔.๓.๑ โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล

๔.๓.๒ การประชุมสภา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-



มิติท่ี ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔.๔ การเสริมพลัง
การมีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต

๔.๔.๑ กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต

๔.๔.๒ โครงการชุมชน
ชอสะอาด

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

จํานวน ๓ โครงการ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๖๕๐,๐๐๐



สวนที่ ๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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