แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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คํานํา
เทศบาลนครนครราชสีมา เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดี มีความสุข ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคสวนใหมีเสถียรภาพ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีเปาประสงคในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีแนวทางการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมและบูรณการ มีการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสรางแหลงการเรียนรูให
ครอบคลุมและทั่วถึงใหประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สามารถยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชนใหได
มาตรฐานเพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิต สงเสริมใหเกิดระบบนิเวศที่ดีเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศนเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขยายตัว สงเสริมเศรษฐกิจทุกภาคสวนใหมีเสถียรภาพโดยใช
ศักยภาพดานหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรทองถิ่น การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
เปนฐานสรางรายไดรวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานทั่วถึง มีการอนุรักษและสงเสริมทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหเปนที่รูจักในระดับชาติและนานาชาติ

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย กําลังกลายเปนประเด็นที่โจษจันกันมากเพราะ
มีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการ และ นักการเมืองทองถิ่น วามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นที่มีการ
กระทํากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง การยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน การ
เลือกจางและการทําสัญญาจาง หรือใหสัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตนเทานั้น การใชตําแหนงหนาที่ของ
เจ าหน า ที่ รั ฐ เอื้ อ ประโยชน ให บ ริ ษัท ของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชน ขั ดแย งหรื อ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
(Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน (Trading Influence) การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแก
เจา หน าที่รัฐ ในทางออม เช น ใหตําแหน งในบริษัท เมื่อเจ าหนาที่รัฐ ผูนั้ นปลดเกษี ยณ หรือพน จากตําแหนง ให
ตําแหนงแกญาติตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การสมยอมราคาดวยนั้น
กลาวสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย (อปท.) ในปจจุบัน ทั้งในรูปแบบองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตลอดจนกรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา ซึ่งเห็น
วา อปท. ทั้งหลายไดถูกจับตามองจากสังคมภายนอกวา มีการทุจริตคอรรัปชั่นเชนกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจาก การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุ จริ ต แต พบวา ยังคงมีช องว างที่ ทํา ให เกิดโอกาสของการทุจ ริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้ นจากการบังคับ ใช
กฎหมายที่ไมเข มแข็ง กฎหมาย กฎระเบี ยบไมรั ดกุ ม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับ สูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทําให
คน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย สุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย ถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวา เปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘
อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่
๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูใน
ระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ งคณะกรรมการป องกั น ปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติได จัดทํ ายุท ธศาสตร ช าติ วาด ว ยการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่
ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ ที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกันจึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต ” มี
เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จึงได
ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใสสรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยาง
ยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพื่อ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนครนครราชสีมา
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นครนครราชสีมา

๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถบริหารราชการเปนไป ตามหลักบริหารกิจการบานเมือที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) เทศบาลนครนครราชสีมา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
มิติ
ภารกิจตามมิติ
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๑.การสราง ๑.๑ การสราง
๑.๑.๑ โครงการพัฒนา ๘๘๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐
สังคมที่ไม จิตสํานึกและความ บุคลากรสํานักการ
ทนตอการ ตระหนักแก
สาธารณสุขและ
ทุจริต
บุคลากรทั้ง
สิ่งแวดลอม
ขาราชการการเมือง
๑.๑.๒ โครงการพัฒนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
ฝายบริหาร
บุคลากรกองสวัสดิการ
ขาราชการการเมือง
สังคม
ฝายสภาทองถิ่น
๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
และฝายประจําของ ๑.๑.๓ โครงการ
ฝกซอมแผนปองกัน
องคกรปกครอง
และบรรเทาสาธารณ
สวนทองถิ่น
ภัย
๑.๑.๔ ประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

-

ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

-

-

๑.๑.๕ โครงการพัฒนา ๒๐๐,๐๐๐
บุคลากรดานการจัดทํา
แผนและงบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑.๑.๖ โครงการอบรม ๕๐๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของผู
ประสานงานฝายขาว
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๑.๗ โครงการเวที
ชุมชน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิน่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑.๒.๑ โครงการอบรมให ๑๐๐,๐๐๐
ความรูแกบุคลากร
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
๑.๒.๒ โครงการพัฒนา
องคกรชุมชน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐

๑.๒.๓ โครงการสงเสริม ๕๔๙,๐๐๐
กิจกรรมพัฒนาชุมชนนา
อยู

๕๕๒,๐๐๐

๕๕๕,๐๐๐

๕๕๕,๐๐๐

๑.๒.๔ โครงการเมือง
สะอาด

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑.๒.๕ โครงการพัฒนา
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๒.๖ พัฒนาชุมชนตาม ๕๐๐,๐๐๐
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๒.๗ โครงการสงเสริม ๕๕๐,๐๐๐
และพัฒนาอาชีพ

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐0

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๒.๘ โครงการสาน
๒๐๐,๐๐๐
สัมพันธครอบครัวอบอุน

๑.๒.๙ โครงการพัฒนา ๕๐๐,๐๐๐
คุณภาพชีวิตและ
สงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๒.๑๐ โครงการ
อบรมใหความรูทาง
กฎหมายแกประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

มิติ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒
ภารกิจตามมิติ มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)
๑.๓ การสราง
๑.๓.๑ โครงการ
๔๐๐,๐๐๐
จิตสํานึกและความ เขาคายพัฒนาทักษะ
ตระหนักแกเด็ก
กิจกรรมการเรียนรู
และเยาวชน
๑.๓.๒โครงการวัน
๓๕๐,๐๐๐
เยาวชนแหงชาติ

ป ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑.๓.๓ โครงการจัดทํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
หนังสืออานนอกเวลา
ใหความรูดานผังเมือง
กับเด็กและเยาวชน
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.๓.๕ โครงการอบรม ๑๕๐,๐๐๐
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑.๓.๖ โครงการอบรม ๑๐๐,๐๐๐
วินัยจราจร

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑.๓.๗ โครงการคัด
แยกขยะและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑.๓.๔ โครงการอยู
คายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี และยุว
กาชาด

จํานวน

๒๕ โครงการ

หมาย
เหตุ

มติ
๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
๒.๑ การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

๒.๒ มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๑.๑ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสําหรับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๒.๑.๒ บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการ
ตอตานการทุจริต
ระหวางสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมากับ
สํานักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมา
๒.๒.๑ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
๒.๒.๒ กิจกรรม
“ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป”
๒.๒.๓ กิจกรรม
“สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงิน
งบประมาณ”
๒.๒.๔ กิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อจัดจาง

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๒.๕ โครงการประเมิน ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการของเทศบาล
นครนครราชสีมา
๒.๒.๖ กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอ

-

-

-

-

๒.๓.๑ กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๒.๓ มาตรการการ เกี่ยวกับการชําระภาษี

-

-

-

-

๒.๓.๒ กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
กรณีการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร

-

-

-

-

๒.๓.๓ คูมือประชาชน
(สํานักประปา)

-

-

-

-

๒.๓.๔ คําสั่งแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา

-

-

-

-

๒.๓.๕ คําสั่งสํานักการชาง
เรื่อง มอบอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ใหผูอํานวยการสวน
ควบคุมอาคารและผังเมือง
ปฏิบัติราชการแทน

-

-

-

-

ใชดุลพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๓.๖ คําสั่ง
มอบหมายอํานาจ
หนาที่ปลัดเทศบาลให
รองปลัดเทศบาล

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน
/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ

๒.๔.๑ โครงการ
ประกวดชุมชนดีเดน

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

-

๒.๔.๒ โครงการสราง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
และพัฒนาแกนนําดาน
สาธารณสุขในการมี
สวนรวมในการดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
๒.๔.๓ กิจกรรมวันครู

-

-

-

-

๒.๔.๔ โครงการ
โรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น LSS

-

-

-

-

๒.๔.๕ โครงการ
สถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.๕ มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

จํานวน

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๕.๑ มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา”
๒.๕.๒ การจัดทําแบบ
รายงานประเมินผล
ตนเอง ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

-

๒.๕.๓ การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง

-

-

-

-

๒.๕.๔ การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย

-

-

-

-

๓ โครงการ

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาคประชา
ชน

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุก
ขั้นตอน
๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๑.๑ จัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสาร
๓.๑.๒ มาตรการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญและ
หลากหลาย

-

-

-

-

๓.๑.๓ โครงการจัดทํา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
สื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเทศบาล
นครนครราชสีมา
๓.๒.๑ กิจกรรมการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

-

-

-

-

๓.๒.๒ มาตรการแกไข
เหตุ เดือดรอนรําคาญ
ดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

-

-

๓.๒.๓ ศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข

-

-

-

-

๓.๒.๔ การแจงหรือ
รายงานผลความ
คืบหนาการดําเนินการ
แกไขขอรองเรียน

-

-

-

-

๓๓๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓.๒.๕ โครงการ
ประชุมสัมมนาผูนํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒
มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)
๓.๓ การส ง เสริ ม ๓.๓.๑ โครงการ จัดทํา ๑,๐๐๐,๐๐๐
ใหประชาชนมีสว น แผนพัฒนาเทศบาล
ร ว มบริ ห ารกิ จ การ นครนครราชสีมา
ขององคกรปกครอง
๓.๓.๒ คําสั่งแตงตั้ง
สวนทองถิ่น
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา

จํานวน

ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓.๓.๓ โครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓.๓.๔ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

-

-

-

-

๓.๓.๕ การประชุม
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

-

-

-

-

5 โครงการ

หมาย
เหตุ

มิตทิ ี่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒
งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)

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

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

ป ๒๕๖๓

ป ๒๕๖๔

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔.๑.๑ กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

๔.๑.๒ มาตรการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

-

๔.๒.๑ การเผยแพร
ขาวสารการบริหารงาน
บุคคล

-

-

-

-

๔.๒.๒ การรายงานผล
การใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ

-

-

-

-

๔.๒.๓ โครงการ
ประชาสัมพันธการ
กอสรางแบบ
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๔.๓ การสงเสริม ๔.๓.๑ โครงการพัฒนา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
บุคลากรเทศบาล
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
๔.๓.๒ การประชุมสภา
ทองถิ่น
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หมาย
เหตุ

มิตทิ ี่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิ จ กรรม/ ป ๒๕๖๒
งบประมาณ
มาตรการ

ป ๒๕๖๓

ป ๒๕๖๔

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

(บาท)

๔.๔ การเสริมพลัง
การมีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

๔.๔.๑ กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
๔.๔.๒ โครงการชุมชน
ชอสะอาด

จํานวน

๓ โครงการ

หมาย
เหตุ

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

