รายงานผลการปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-๒๔๓-๐๘๐
โทรสาร 044-๒๔๓-๐๘๐

คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ จัดทําขึ้นตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ใชสําหรับ
ดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของขาราชการ ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้ง
ยังใชเปน กรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณของสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค และจังหวัด
เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายขางตน จังหวัดนครราชสีมา แปลงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ โดยไดจัดทํา “แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสี มา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 256๒ ขึ้น เพื่อใหการขับเคลื่อน
แผนการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินการไดอยาง
เปนรูปธรรมตอไป
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบจังหวัดนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ .ศ.256๒ ประกอบดวยเนื้อหา 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมา
สวนที่ 2 สถานการณและประเด็นปญหาการทุจริตในระดับจังหวัด สวนที่ 3 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สวนที่ 4 ขอมูลเรื่องรองเรียนของจังหวัดนครราชสีมา
สวนที่ 5 ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560
- 2564 สวนที่ 6 แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนป ฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นวาแผนดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนด
ทิศทางและแนวทางดําเนินงานใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของจังหวัดนครราชสีมา
บรรลุเปาหมายโดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค บริการประชาชนดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตหลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนตอไป

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 256๒
สภาพปญหาและปรากฎการเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
นครราชสีมา ดังกลาวขางตน ประกอบกับแผนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล คําสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติและ
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 256๒
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน
“จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด”
พันธกิจ
1. สงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนจังหวัดใสสะอาด
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ใหบรรลุเปาหมาย
เปาประสงครวม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด ไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด คาเปาหมาย 1 ป รอยละ 80
2. จํานวนการรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับการทุจริตลดลง คาเปาหมาย 1 ป รอยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 256๒
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงคและตัวชี้วัดดังกลาว จังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 256๒ ดังนี้

รอยละ 80
รอยละ 80

เครงครัด

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาประสงค
1. การรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง
2. ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไมมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. รอยละที่ลดลงของเรื่องรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยงกับการทุจริต คาเปาหมาย
2. รอยละของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรูการทุจริตเพิ่มขึ้น คาเปาหมาย
กลยุทธและแนวทาง
1. เสริมสรางความตระหนักรู และปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริตคอรรัปชัน
2. กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกตอง
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปองกันผลประโยชนทับซอน
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาประสงค
ดําเนินการและแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตตามกฎหมายอยางเครงครัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
แกไขปญหาการรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต คาเปาหมายรอยละ 80
กลยุทธและแนวทาง
1. ดําเนินการตามกฎหมายกับเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอยาง
2. สรางเครือขายแจงเบาะแสการทุจริต
3. กําหนดใหผูบังคับบัญชา ควบคุมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของอยางเครงครัด
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 การประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต
เปาประสงค
สรางการรับรู และสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ประชาชนและสังคมมีการรับรูและมีจิตสํานึกตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น
คาเปาหมาย 1 ป รอยละ 50

- ๔–

กลยุทธและแนวทาง
1. ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันใหประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
2. รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
3. ใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

-๕-

แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 256๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่
1

2
3
4

เปาหมายดําเนินงาน
กลยุทธ/แนวทาง
หนวยนับ ปริมาณ
กิจกรรมใหความรูปลุกจิตสํานึกใน รอยละ
๑๐๐ - เสริมสรางความตระหนักรู และปลูกจิตสํานึก
การปองกันและปราบปรามการ
เกี่ยวกับผลรายของการทุจริตคอรรัปชัน
ทุจริตใหกับบุคลากรสํานักงาน
สหกรณจังหวัดนครราชสีมา
การเผยแพรความรูเพื่อเสริมสราง
ครั้ง
๓
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูกจิตสํานึก
และปองกันการกระทําผิดวินัย
เกี่ยวกับผลรายของการทุจริตคอรรัปชัน
โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
คน
๑๐๓ - กําหนดใหผูบังคับบัญชาควบคุมกํากับดูแลให
จริยธรรม และจรรยาแกบุคลากร
ผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของอยางเครงครัด
ในหนวยงาน
กิจกรรมใหความรูปลุกจิตสํานึกใน รอยละ
๑๐๐ - เสริมสรางความตระหนักรูและปลูกจิตสํานึก
การปองกันและปราบปรามการ
เกี่ยวกับผลรายของการทุจริตคอรรัปชั่น
ทุจริตใหกับขาราชการ
โครงการ

5 โครงการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒

รอยละ

๗๕%

- สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหกับ
ขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
- รวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในโอกาสตาง ๆ และรวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยที่จังหวักนครราชสีมาจัดใหมีขึ้น
ในวันสําคัญตาง ๆ รวมทั้งนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต

งบประมาณ
พ.ศ. 256๒
ไมมี

ไมมี
ไมมี

หนวยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา

ไมมี

สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา

ไมมี

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ไดรวมกันแสดงเจตจํานงในโครงการสราง
วัฒนธรรมในองคกร ที่ไมทนตอการทุจริต เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
1) รอยละ 100 ของขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานฯ ที่ผานกระบวนการปลูก
จิตสํานึก ความเขาใจ วินัยคุณธรรม จริยธรรม
2) ไมมีเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ในสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

-๖ที่

๗

เปาหมายดําเนินงาน
กลยุทธ/แนวทาง
หนวยนับ ปริมาณ
สงเสริมการปฏิบัติงานดวยหลัก
ครั้ง/ป
1
-สรางความตระหนักความรู และปลุก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรม
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
มาภิบาล
คอรรัปชัน
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้ง
2
- บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
โครงการ

๘

การติดตามตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รอยละ

100

๙

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
การปองกันผลประโยชนทับซอน

รอยละ

100

- ดําเนินการตามกฎหมายกับเจาหนาที่
ของรัฐที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมมิชอบ
อยางเครงเครียด
- บุคลากรเขามามีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหาการทุจริต คอรรัปชัน

งบประมาณ
หนวยงานดําเนินการ
พ.ศ. 256๒
ไมมี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา
ไมมี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา

ไมมี
ไมมี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา

ผลการดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ
รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารขาวสาร
อาหารแหงในวันสําคัญทางศาสนา และถวายเปน
พระราชกุศลรวมกับจังหวัด จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายรติ
ลอยทวินันท รก.ทสจ.นม. พรอมดวย จนท.ทสจ.นม.
เขารวมพิธีตักบาตรขาวสาร อาหารแหง เพื่อถวาย
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรี
ทาวสุรนารี อเมือง จ. นครราชสีมา
๒. วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ขาราชการ
พนักงานราชการ และเจาหนาที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา. เขารวมพิธีสวดมนต และเจริญจิตต
ภาวนาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓. ทําบุญขึ้นสํานักงานใหม วันที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ

-7ที่

โครงการ

๑๐ การจัดซื้อจางในหนวยงาน
(ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม)

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณ
รอยละ
100

กลยุทธ/แนวทาง
- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางในหนวยงาน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๑ ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
ทางเว็บไซตของหนวยงาน

รอยละ

80

- ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

12

ครั้ง/ป

1

- รณรงคสรางกระแสตอตานการทุจริต

การใหความรูดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแก
เจาหนาที่หนวยงาน

งบประมาณ
หนวยงานดําเนินการ
พ.ศ. 256๒
ไมมี
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา

ไมมี

ไมมี

ผลการดําเนินการ

- หนวยงานมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
หนวยงาน (ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในหนวยงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
- วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวณัฐพัชญ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เขารวมการประชุม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนนัก
ปฏิบัติ แนวทางการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจาง
ผาน VDO Conference ณ หองประชุมราชสีห
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- ไมมีขอรองเรียน
หนวยงานจัดทําแบประเมินความพึงพอใจของ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียทางเว็บไซต
แลว http://korat.mnre.goo.th/th/vote ผล
สิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ
100
สํานักงาน
เขารวมกิจกรรมรณรงคการตอตานการทุจริต
ทรัพยากรธรรมชาติและ รวมกับจังหวัดนครราชสีมาแลว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 7
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ธันวาคม 2561 ผูอํานวยการสํานักงา
น
นครราชสีมา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมามอบหมายให นายรติ ลอยทวินันท
ผูอํานวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ พรอมดวย
นางสุภาภรณ ศุภนคร ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
นางสงกรานต ประจันตะเสน ผูอํานวยการสวน
สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ เขารวมกิจกรรมวัน
ตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอง
โคราช ฮอลล 2 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา รองผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธาน มี
ผูเขารวมงานประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ

13 อบรมเพื่อเสริมสรางมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมตอตานการ
ทุจริต

14

การปฐมนิเทศขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบรรจุใหม

๑5 การนิเทศงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

รอยละ

100

ครั้ง

2

ครั้ง

- ใหความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแกเจาหนาที่หนวยงาน จากสื่อเอกสาร
เผยแพรของ ป.ป.ท. ผานเว็บไซต สนง.ทสจ.ม.

ไมมี

- ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการใหถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของ
ทางราชการ
- เสริมสรางจิตสํานึกดานการปองกันการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ
ทุกสัปดาห - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา ออกนิเทศงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นๆ ตางในจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางใน
การปฏิบัติราชการใหถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ

ไมมี

ไมมี

ภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษา ประมาณ
3,000 คน
สํานักงาน
เจาหนาที่สํานักงาน ทสจ.นม. เขารวมประชุม/
ทรัพยากรธรรมชาติและ อบรม การใหความรูดานการปองกันและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ปราบปรามการทุจริตรวมกับจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30น. นายอิสระ พรหมเดช
บุญ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให
นางสุภาภรณ ศุภนคร เจาพนักงานธุรการอาวุโส
เขารวมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค
ตอตานการทุจริตตามมาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงรนชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานการ
เสริมสรางความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เนื้อหาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕
หนาที่ของรัฐ มาตรา ๖๓
“รัฐตองสงเสริม
สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน และจัดใหมี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน
และขจัดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบดังกลาว
อยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมให
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคให
ความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความ
คุมครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยมีทาน
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล) เปนประธานในการประชุม
สํานักงานสงเสริมการ
ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหมจํานวน
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ๓ ครั้ง ดังนี้
นครราชสีมา
๑. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
สํานักงานสงเสริมการ
ดําเนินการออกนิเทศงานองคกรปกครองสวน
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ทองถิ่นอยางตอเนื่องทุกสัปดาห
นครราชสีมา

๑6

การประชุมทองถิ่น อําเภอ

ครั้ง

ทุกเดือน

และสอกสองดูแลปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา กําหนดประชุมขาราชการผูปฏิบัติ
หนาที่ทองถิ่นอําเภอทุกเดือน เพื่อใหทองถิ่น
อําเภอนํานโยบายตาง ๆ และหนังสือสั่งการตาง
ๆ ไปกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ถูกตอง ปองกันมิใหเกิดการปฏิบัติราชการที่ไม
ถูกตอง

ไมมี

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา

ดําเนินการประชุมทุกเดือน และทองถิ่นอําเภอนํา
นโยบายดางๆและหนังสือสั่งการตาง ๆ ไปปฏิบัติ
อยางถูกตอง

-8–

ที่

โครงการ
การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณ
รอยละ

80

กลยุทธ/แนวทาง
- จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน
- จัดประชุมเพื่อรวมกันกําหนด
คุณธรรมเปาหมาย
-ประกาศเจตนารมณรวมกันของ
หนวยงาน
-จัดทําแผนปฏิบัติงานดานสงเสริม
คุณธรรม
-คัดเลือกและประกาศเชิดชูบุคคล
ภายในองคกรที่มีคุณธรรม

งบประมา
ณ พ.ศ.
256๒

หนวยงานดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ผลการดําเนินการ

ที่
17
18
19

โครงการ
การปลูกฝงคานิยมตามหลักศาสนาและนํา
กลักการไปใชในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
โปรงใส
เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมปณิธานความดี

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ
ปริมาณ
ครั้ง
4
ครั้ง

4

ครั้ง

1

รอยละ

4

20

เนนย้ําใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติหนาที่ใน
ความรับผิดชอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตไม
เอื้อประโยชนแกบุคคล กลุมบุคคล หรือ
หนวยงานในเปนการเฉพาะ

21

โครงการจัดการความรูในสํานักงาน...
(สํานักงาน… .ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชัน)

ครั้ง

2

22

โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรดาน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบดาน
สังคม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต

ครั้ง

4

รอยละ

4

23

24

กิจกรรมใหความรูปลูกจิตจิตสํานึกใน การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคคล

รอยละ

4

25

โครงการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับแนวทางการปฏิบัติราชการ
โครงการสงเสริมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม
และจริยะรรม

ครั้ง

4

จํานวน

4

26

กลยุทธ/แนวทาง
- กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกตอง
- สอดสองดูแลปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนถูกตอง
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกตอง
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจิต
คอรรัปชัน

งบประมาณ
พ.ศ. 256๒

หนวยงานดําเนินการ
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

ผลการดําเนินการ

27
๒๘
๒๙

โครงการสงเสริมคานิยมใหบุคลากรใน
หนวยงานปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เนนย้ําถึงความสําคัญในการรวมมือรวมใจใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกครั้ง
ที่มีการประชุมรายเดือนของศูนยฯ
การจัดการเรื่องเรียนรองทุกข

คน

19

ครั้ง

๑

ครั้ง

๑

ครั้ง

๓

รอยละ

๑๐๐

๒

๓๐

การเผยแพรความรูเพื่อเสริมสรางและปองกัน
การกระทําผิดวินัย

๓๑

การจัดงานวันตอตานคอรรัปชัน

๓๒

การปฐมนิเทศขาราชการองคกรปกครอง
ทองถิ่นบรรจุใหม

ครั้ง

๓๓

การนิเทศงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา

ครั้ง

๓๔

การประชุมทองถิ่นอําเภอ

ครั้ง

- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจิต
คอรรัปชัน
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ
ผานทางเว็บไซต
- เสริมสรางความตระหนักรู และปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับผลรายของการทุจริต
คอรรัปชัน
- เขารวมโครงการวันตอตานคอรรัปชัน
สากล
- รับฟงปาฐกถาธรรมพิเศษ “คนไทยไม
ทนตอการทุจริต”
- รับเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
จากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
- ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการให
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการของทางราชการ

ทุกสัปดาห - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครราชสีมาออกนเทศงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ใน
จังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการใหถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ และสอดสองดูแลปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกเดือน - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครราชสีมากําหนดประชุม
ขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ทองถิ่นอําเภอ
ทุกเดือน เพื่อใหทองถิ่นอําเภอนํา

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ไมมี

สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา

ไมมี

สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา

ไมมี
ไมมี

- ไมมีเรื่องรองเรียน

สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา

-

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

-

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

-

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวักนครราชสีมา

ดําเนินการปฐมนิเทศ
ขาราชการบรรจุใหมจํานวน ๓
ครั้ง ดังนี้
๑. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ดําเนินการออกนิเทศงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางตอเนื่องทุกสัปดาห

ดําเนินการประชุมทุกเดือน
และทองถิ่นอําเภอนํานโยบาย
ตาง ๆ และหนังสือสั่งการตาง
ๆ ไปปฏิบัติอยางถูกตอง

นโยบายตาง ๆ และหนังสือสั่งการตาง ๆ
ไปกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดถูกตอง ปองกันมิใหเกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไมถูกตอง

-9ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่

โครงการ

เปาหมายดําเนินงาน

กลยุทธ/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ไมมี

หนวยงานดําเนินการ

หนวยนับ

ปริมาณ

๑ การประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา

ครั้ง

๒

- แจงใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ
- เสริมสรางความรวมมือในการปราบปราม
การทุจริต

๒ โครงการเสริมสรางและพัฒนาให
ผูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย

ครั้ง

๔

- กําหนดใหผูบังคับบัญชาควบคุมกํากับดูแล
ผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของอยาง
เครงครัด

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๓ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ

๑

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๔. โครงการอบรมพัฒนาองคความรูดานกฎหมาย
การดําเนินการดานกฎหมายของผูที่กระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อลดการกระทําการ
ทุจริต

รอยละ

๑๐๐

- ดําเนินการตามกฎหมายกับเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอยาง
เครงครัด
- กําหนดใหผูบังคับบัญชาควบคุมกํากับดูแล
ผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของอยาง
เครงครัด

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

คน

๑๙

- กําหนดใหผูบังคับบัญชาควบคุมกํากับดูแล
ใหผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของอยาง
เครงครัด

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

รอยละ

๑๐๐

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปองกันผลประโยชน

๕ โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาแกบุคลากรในหนวยงาน
๖ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ไมมี

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา

ผลการดําเนินการ
ไดดําเนินการประชุมนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ดังนี้
๑. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๒. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

- มีการจัดทําแผนบริหาร ความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗ การประชุมผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

สวน

ครั้ง

๒

- แจงใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ
- เสริมสรางความรวมมือในการปราบปราม
การทุจริต

-

สํานักงานสงเสริมการปกครอง ไดดําเนินการประชุมนายกองคกร
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุก
แหง ผูอํานวยการกองคลังและกอง
ชางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหง ดังนี้
๑. วันที่ ๑๕ กุภาพันธ ๒๕๖๒
๒. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

- 10 –
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธ และสรางกระแสสังคมในการตอตานการทุจริต
ที่

โครงการ

เปาหมายดําเนินงาน

กลยุทธ/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

หนวยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
บุคลากรทั้งนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขารวม
สนทนากลุมทาง Line
Application กันอยางตอเนื่อง

หนวยนับ

ปริมาณ

๑ การสรางเครือขายนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผานทาง Line Application

คน

๓๓๔

- จัดทําการสนทนากลุมทาง Line
Application โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมาจะมีการประชาสัมพันธ
การดําเนินการตอตานการทุจริตในกิจกรรม
ตาง ๆ ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๒ การเผยแพรประชาสัมพันธตัวอยางของการ
กระทําความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรมแก
บุคลากรในหนวยงาน

เรื่อง

๕

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๓ การติดตามการรับเรื่องรองเรียนและขั้นตอนการ
สงตอเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ

รอยละ

๑๐๐

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๔ การเผยแพรความรูทั่วไปเกี่ยวกับความซื่อสัตย
สุจริตในรูปแบบจุลสารบอกขาว เลาเรื่อง

ไตรมาส

๔

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๕ โครางการเผยแพรขอมูลทรงกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชัน

กิจกรรม

๒

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๖ โครงการขับเคลื่อนการรณรงคตอตาน
ทุจริต

รอยละ

๑๐๐

- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

ชองทาง

๔

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๗ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธคานิยม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

การ

คอรรัปชัน
๘ จัดทําแบบสอบถาม/แบบแสดงความคิดเห็นไว
ณ สํานักงาน/หนวยงาน

รอยละ

๑๐๐

- ใหประชาชนทุกภาคสวนเขามาสวนรวมใน
การปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๙ สงเสริมคานิยมยกยองและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริตยึดถือ
เปนคานิยมกระแสกลักของจังหวัด

รอยละ

๑๐๐

- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

๑๐ โครงการเผยแพร/ถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานทาง
เสียงตามสาย หนังสือเวียน จุลสาร เว็บไซต และ
บอรดประชาสัมพันธ รวมถึงจัดกิจกรรม
นิทรรศการ ใหความรูกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ครั้ง

๔

- ประชาสัมพันธการทุจริตคอรรัปชันให
ประชาชนรับรูอยางทั่วถึง
- รณรงคสรางกระแสสังคมตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน
- ใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

ทุกสวนราชการ/หนวยงาน

รอยละ

๑๐๐

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

ไมมี

สํานักงานประมงจังหวัด

๑๒ การสรางเครือขายนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผานทาง Line Application

คน

๓๓๔

-

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

การสรางเครือขายปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผานทาง Line Application

คน

๓๓๔

- จัดทําการสนทนากลุมทาง Line
Application โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมาจะมีการประชาสัมพันธ
การดําเนินการตอตานการทุจริตในกิจกรรม
ตาง ๆ ของแตละอง๕กรปกครองสวนทองถิ่น

๑๑ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

บุคลากรทั้งนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขารวม
สนทนากลุมทาง Line
Application กันอยางตอเนื่อง

