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สวนที่ 1  
ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครขอนแกน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.1  ความเปนมา 

เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูใน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีรวม 46 ตารางกิโลเมตร  
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแกน 117,746 คน (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559) โดยแบงประเภท
ของชุมชนได  ดังนี้ 

(1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม มีผูอยูอาศัยอยางหนาแนน มีการอพยพโยกยายอยูเสมอ  
มีปญหาสภาพแวดลอม ปญหาทางสังคม และปญหาทางเศรษฐกิจ 

(2) ชุมชนเมือง มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคม
เพ่ือผลประโยชนในเชิงธุรกิจมีสภาพความเปนอยูท่ีม่ันคงมีรายไดแนนอน  

(3) ชุมชนก่ึงเมือง ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยูอาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอๆ กันมา  

(4) ชุมชนหมูบานจัดสรร มีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
มีรายไดท่ีแนนอน  

(5) หมูบานหนวยราชการ เปนบานของขาราชการและขาราชการเกษียณอายุราชการมีการ
จัดสรรเปนหมูบาน มีความม่ันคงสวยงาม มีท่ีดินเปนของตนเอง 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
       เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 46 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร อยูในระดับความสูงประมาณ 155-160 เมตรจากระดับน้ําทะเล ลักษณะ
ท่ัวไปเปนท่ีราบและลาดชันข้ึนไปทางทิศเหนือ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงความลาดชันของ
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครขอนแกน พ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันท่ี 0-5% เปนพ้ืนท่ีประมาณ 8,386.83 ไร  
คิดเปน 98.74% ของพ้ืนท่ี ความลาดชันท่ี 5-10% เปนพ้ืนท่ี 315.65 ไร คิดเปน 1.098% ของพ้ืนท่ี และ
ความลาดชันท่ี 10-15% เปนพ้ืนท่ี 44.10 ไร คิดเปน 0.153% ของพ้ืนท่ี 

 
1.3  อาณาเขต 
      ดานเหนือ  

       จากหลักเขตท่ี 1 :  เปนเสนเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานเหนือไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ฟากตะวันตก 
       จากหลักเขตท่ี 2 : เปนเสนตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุร-ีหนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร 

      ดานทิศตะวันออก 
      จากหลักเขตท่ี 3 : เปนเสนขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี- หนองคาย 
(เขตแดน) ทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูเขตริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันออก 
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      จากหลักเขตท่ี 4 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูริมถนน
กสิกรทุงสราง ฟากตะวันออก 
      จากหลักเขตท่ี 5 : เปนเสนเลียบตามแนวเขตกองพันทหารมาท่ี 6 ดานทิศตะวันตกและดานทิศใต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูหางจากหลักเขตท่ี 5 ตามแนวเขตกองพันทหารมาท่ี 6 
ระยะ 3,200 เมตร 
      จากหลักเขตท่ี 6 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยูริมถนนไปบาน
โคกกลางฟากใต หางจากศูนยกลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบานโคกกลางระยะ 1,400 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 7 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 8 ซ่ึงตั้งอยูท่ีริมหนอง
เลิงเปอยดานเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกน ครอบคลุม
ยางตลาด กิโลเมตร 3+700 ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร 
      จากหลักเขตท่ี 8 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี 9 ซ่ึงตั้งอยูริมหนองเลิงเปอยดานเหนือ 
หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุม  ยางตลาด 
       จากหลักเขตท่ี 9 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี 10  ซ่ึงตั้งอยูท่ีศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุมยางตลาด ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร 

      ดานทิศใต 
       จากหลักเขตท่ี 10 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 11 ซ่ึงตั้งอยูริมทาง
ไปบานดอนบม ฟากตะวันออก  หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี หนองคาย (เขตแดน) 
สายเดิม ตามแนวระยะทาง 800 เมตร 
       จากหลักเขตท่ี 11 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 12 ซ่ึงตั้งอยูริมทาง
สายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก กิโลเมตร 446+500 
       จากหลักเขตท่ี 12 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 13 ซ่ึงตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย  (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร 
       จากหลักเขตท่ี 13 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 14ซ่ึงต้ังอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร 

      ดานตะวันตก 
จากหลักเขตท่ี 14 : เปนเสนขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–

หนองคาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 15 ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2131 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ขอนแกน) บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 (เหลานาดี) 
ฟากใต 

จากหลักเขตท่ี 15 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 12 ตาก-ขอนแกน ฟากเหนือตรงมุมใตของเขตมหาวิทยาลัยดานตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 16 : เปนเสนเลียบตามแนวเขต มหาวิทยาลัยขอนแกนดานตะวันตกไปทางทิศเหนือ 

1.4 การคมนาคมขนสง 
      เทศบาลนครขอนแกนมีเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนๆหลายทางไดแก  
   (1)  ทางบก  แบงออกเปน 2 ทาง  ดังนี้ 
         (1.1)  ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดารถเร็วรถดวนมีจุดจอดรับ–สง 
ผูโดยสารท่ีสถานีตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน ไดแก สถานีอําเภอพล สถานีอําเภอบานไผ สถานีอําเภอเมือง 
สถานีอําเภอน้ําพอง และสถานีอําเภอเขาสวนกวาง  ดังนี้ 
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ขบวนรถลอง 
ขบวน จังหวัด ออกขอนแกน ถึงปลายทาง 

ขบวนรถทองถ่ิน 416        อุดรธานี - นครราชสีมา 07.55 11.15 
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป) หนองคาย - กรุงเทพ 08.39 17.10 
ขบวนรถทองถ่ิน 432                ขอนแกน - แกงคอย 13.55 20.30 
ขบวนรถทองถ่ิน 418  หนองคาย - นครราชสีมา 15.54 19.16 
ขบวนรถดวน ดีเซลราง 78         อุดรธานี - กรุงเทพ 20.11 05.00 
ขบวนรถดวน 70 หนองคาย - กรุงเทพ 21.05 06.25 
ขบวนรถเร็ว 134 หนองคาย - กรุงเทพฯ 22.16 08.00 

 
 

ขบวนรถข้ึน 
ขบวน จังหวัด ออกขอนแกน ถึงปลายทาง 

(ขบวนรถทองถ่ิน 415)         นครราชสีมา - หนองคาย 09.42 12.25 
(ขบวนรถดวน ดีเซลราง 75)         กรุงเทพ - อุดรธานี   16.22 18.10 
(ขบวนรถทองถ่ิน 417)           นครราชสีมา - หนองคาย 19.03 21.02 
(ขบวนรถดวนดีเซลราง 77)       กรุงเทพฯ - หนองคาย 02.12 05.05 
(ขบวนรถเร็ว  133) กรุงเทพ - หนองคาย   04.18 07.35 
(ขบวนรถดวน 69) กรุงเทพ - หนองคาย   05.09 08.25 

ท่ีมา  :  สถานีรถไฟขอนแกน 
 
        (1.2)  ทางหลวงแผนดิน 

ทางหลวงหมายเลข จังหวัด 
2 สระบุรี–ขอนแกน–อุดรธานี–หนองคาย 

12 ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก–เพชรบูรณ–ขอนแกน–กาฬสินธุ–มุกดาหาร 
23 

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2   
อําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน– มหาสารคาม–รอยเอ็ด–ยโสธร–
อุบลราชธานี 

201 อ.สีค้ิว นครราชสีมา–ชัยภูมิ–ชุมแพ (ขอนแกน)–ภูกระดึง–วังสะพุง– 
อ.เชียงคาน (เลย) 

207 จังหวัดขอนแกน–บุรีรัมย 
208 จังหวัดขอนแกน–มหาสารคาม 

ท่ีมา : สํานักงานทางหลวงท่ี 5  (ขอนแกน)  
 
       (1.3)  ทางอากาศ จังหวัดขอนแกนมีทาอากาศยานพาณิชยของกรมการบินพาณิชย  มีสาย
การบินใหบริการ คือ สายการบิน (ไทยสมายล) สายการบิน (ไทยแอรเอเชีย) สายการบิน (กานตแอร) 
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1.5 การปกครอง 
                 เทศบาลนครขอนแกนไดแบงโครงสรางการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

สํานักการชาง สํานักการคลัง สํานักการศึกษา สํานักสวัสดิการสังคม 

สํานักปลัด กองวิชาการและแผนงาน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

ผูจัดการสถานธนานุบาล 1,2 

หนวยตรวจสอบภายใน 
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1. จํานวนคณะผูบริหารฝายการเมือง 
- นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   1    คน  
  (ดํารงตําแหนงจนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559) 
- รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4    คน 
- ท่ีปรึกษา      14  คน 
- เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2    คน 

2. จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน      24  คน 
3. จํานวนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามสวนงานและประเภทบุคลากร  
    (ณ วันท่ี ๓๐/๙/๕๙) 
 

สวนงาน 

อัตรากําลังที่มีการบรรจุ/แตงตัง้/วาจาง (จํานวนคนที่มีอยูจริง ณ ๓๐ ก.ย. ๕๙)  
ขาราชการ/
พนง. สวน
ทองถ่ิน 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

พนง.
จางตาม
ภารกิจ 

พนง.
จาง

ทั่วไป 

พนง.
จาง

เหมาฯ  

รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 58  8  94 9 4 169 
หนวยตรวจสอบภายใน 1       1 
สํานักการคลงั 43    50 12 1 105 
กองวิชาการและแผนงาน 32    22  1 55 
สํานักการชาง 55  4  66 56 1 181 
สํานัก/กองชางสุขาภิบาล         
สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

43 
 

3 
 

122 123  291 

สํานักการศึกษา 31    51 48 1 130 
สํานักสวัสดิการสงัคม 18  1  17 1  37 
โรงเรียนสังกัด อปท./ถายโอน  492 19  32 8  551 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  15   10   25 
อ่ืนๆ...................................         
อ่ืนๆ...................................         

รวม         
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1.6  ท่ีตั้งหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
1) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดขอนแกน ท่ีตั้ง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 4 โทร. 0 4323 8001 
2) กลุมงานคุมครองจริยธรรมจังหวัดขอนแกน ท่ีตั้ง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 4 โทร. 0 4323 8001 
3) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดขอนแกน ท่ีตั้ง กลุมงานดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดขอนแกน 

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 1 โทร. 0 4323 4384 
4) สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแกน ท่ีตั้ง 177/47-48 หมูท่ี 17 ถนนมิตรภาพ 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท 0 4336 8735-7 โทรสาร 0 4346 8734 
5) สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ท่ีตั้ง 177/47-48 หมูท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท 0 4336 8735-7 โทรสาร 0 4346 8734 
6) สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 40000 
7) สํานักงาน ป.ป.ท เขตพ้ืนท่ี 4 อาคารปริ๊นซ ออฟฟตเพล็กค เลขท่ี 4/33 ถนนหนาเมือง 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทรศัพท 0 4323 9092-3 โทรสาร 0 4323 9094 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครขอนแกน 

 
2.1 สถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลนครขอนแกน 

ปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทวีความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และ
สงผลกระทบเปนวงกวางท้ังทางดานความม่ันคงของชาติ ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปญหาการทุจริต
เกิดข้ึนในทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากจํานวนขององคกร ประกอบกับมีหลาย
ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการทุจริต 

จากการรวบรวมขอมูลการรองเรียนจากงานรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลนครขอนแกน ปรากฏวา 
มีการรองเรียนและไดมีการดําเนินการทางวินัยโดยฝายนิติการ ในป 

2557 จํานวนเรื่องท้ังหมด   2,565  เรื่อง ทุจริต  1  เรื่อง 
2558 จํานวนเรื่องท้ังหมด   3,157  เรื่อง ทุจริต  1  เรื่อง 
2559 จํานวนเรื่องท้ังหมด   3,493  เรื่อง ไมเปนธรรม 1  เรื่อง 

 
ขอมูลการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ลําดับท่ี ประเภทเรื่องรองเรียน เจาหนาท่ีของรัฐ อปท. รวม 
คิดเปนรอยละ 

ของผูถูกรองเรียน 
ท้ังหมด 

1 ทุจริต 1 - 1 0.038 
2 พฤติกรรม - - -  
3 ไมเปนธรรม - - -  

ภาพรวม 1 - 1 0.038 
 

ในป 2557 พบวา มีเรื่องท่ีถูกรองเรียน 2,565 ราย โดยแยกเปนการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
1 ราย คิดเปนรอยละ 0.038 ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ขอมูลการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ลําดับท่ี ประเภทเรื่องรองเรียน เจาหนาท่ีของรัฐ อปท. รวม 
คิดเปนรอยละ 

ของผูถูกรองเรียน 
ท้ังหมด 

1 ทุจริต 1 - 1 0.031 
2 พฤติกรรม - - -  
3 ไมเปนธรรม - - -  

ภาพรวม 1 - 1 0.031 
 
ในป 2558 พบวา มีเรื่องท่ีถูกรองเรียน 3,157 ราย โดยแยกเปนการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

1 ราย คิดเปนรอยละ 0.031 ดังรายละเอียดในตาราง 
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ขอมูลการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ลําดับท่ี ประเภทเรื่องรองเรียน เจาหนาท่ีของรัฐ อปท. รวม 
คิดเปนรอยละ 

ของผูถูกรองเรียน 
ท้ังหมด 

1 ทุจริต - - -  
2 พฤติกรรม - - -  
3 ไมเปนธรรม 1 - 1 0.028 

ภาพรวม 1 - 1 0.028 
 

ในป 2559 พบวา มีเรื่องท่ีถูกรองเรียน 3,493 ราย โดยแยกเปนการรองเรยีนเก่ียวกับการไมเปนธรรม 
1 ราย คิดเปนรอยละ 0.028 ดังรายละเอียดในตาราง 

จากขอมูลยอนหลัง 3 ป แสดงใหเห็นวาประชาชนตองการความเปนธรรมปริมาณเพ่ิมข้ึนในภาพรวม
เทศบาลนครขอนแกนสามารถจัดการเรื่องรองเรียนไดเปนท่ียุติและคงมีเพียงปละ 1 ราย จากขอรองเรียน
ท้ังหมดท่ีฝายนิติการไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย 
 
 
2.2 การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลนครขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักเก่ียวกับการบริการสาธารณะ มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารงานของเทศบาล รวมท้ังมีบุคลากรซ่ึงสวนมากเปนคนในทองถ่ินท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของ
ตนเอง และมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ดานการปองกันการปราบปรามการทุจริต เทศบาลนครขอนแกน ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ซ่ึงนับวาเปนจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมีเครือขายตอตานการทุจริตในระดับชุมชนรวมกันกับผูมีสวน
ไดเสียในหนวยงาน ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือเฝาระวังและแจงเบาะแสเพ่ือการปราบปรามการทุจรติ 
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2.3 วิเคราะหสภาพแวดลอม 

จากขอมูลสถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการคาดการณดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาและการแกไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายตาง ๆ สามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบ หรือ
ศักยภาพการดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลนครขอนแกนไดดังนี้ 

 
ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดออน(Weaknesses) 

S1 การประกาศนโยบายและเจตจํานงของ
ผูบริหารทองถ่ิน 

W1 ผูบริหารและเจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจ
ในดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอบกพรองและผิดพลาดได 

S2 เครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดเสียใน
หนวยงาน ภาคประชาสังคมตอตานการทุจริต 

W2 ภารกิจงานถายโอนตาม พรบ.กระจายอํานาจ 
พ.ศ.2542 พนักงานยังขาดความรูความเขาใจ
กับงานภารกิจท่ีถายโอน 

S3 วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังการรวมพลัง
สรางสรรคท่ีมีอยางตอเนื่อง 

W3 ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความพรอมตาม
ภารกิจปองกันปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน 

S4 การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามลําดับความจําเปน และ
ความตองการของประชาชน 

W4 จิตสํานึกและความรวมมือในการตอตานไมทน 
ตอการทุจริตของขาราชการในหนวยงาน 

S5 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุก
รูปแบบ 

W5 การทํางานหรือพัฒนาเชิงรับ (ตามสั่งการ) ขาด
การบูรณาการหรือรวมมือกันในหนวยงานและ
ระหวางหนวยงาน 

S6 มีบุคลากรเทศบาลนครขอนแกน ท่ีมีคุณวุฒิ 
อยูในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 

W6 ไมมีระบบรายงาน หรือรวบรวมขอมูลขาวสาร
การทุจริต หรือการดําเนินงานฯ 

S7 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง 

W7 ระบบการปราบปราม ดําเนินคดี ลงโทษผูกระทํา
ผิดและการคุมครองพยานยังไมมีประสิทธิภาพ 
 

S8 มีโครงสรางองคกรชัดเจน W8 ความเขาใจเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน
ของหนวยงานยังไมชัดเจน 

S9 มีชองทางการรองเรียนทุกหนวยงาน W9 ขาดกลไกในการขับเคลื่อนและมาตรการในการ
ดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริต 

S10 มีสื่อและระบบ IT ท่ีเอ้ือตอการเผยแพรความรู
และปลูกจิตสํานึกตามยุทธศาสตร 

W10 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความ
โปรงใสในองคกร การเปดเผยขอมูลขาวสารยังไม
ชัดเจน 

  W11 ขาดการสรางองคความรูเรื่องการตระหนักใน
หนาท่ีและการตอตานการทุจริต 
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ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐธรรมนูญ/นโยบาย/วาระชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติฯ ของรัฐบาลและ คสช. 
ใหทุกหนวยงานดําเนินงาน 

T1 วัฒนธรรม คานิยม ระบบอุปถัมภและการมี
ผลประโยชนทับซอนในระบบราชการ 

O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกง 
และดี 

T2 การบังคับใชกฎหมายในหนวยงานภาครัฐยังไมมี
ประสทิธิภาพ 

O3 มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน
ในการดําเนินการปองกันและแกไขการทุจริต
ของหนวยงานรัฐและเอกชน 

T3 รูปแบบและกระบวนการการทุจริตท่ีซับซอน 
มากข้ึน 

O4 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูล
ไดรวดเร็ว 

T4 ทัศนคติ จิตสํานึกและมุมมองของประชาชนตอ
ปญหาการทุจริต (ปกติ ภาวะจํายอมและ
เพิกเฉย) 

O5 การเรงรัดและติดตามนโยบายตอทุจริตของรัฐ
และสากล 

T5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือ
ท่ีทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหมๆ 

O6 ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนตื่นตัวและ
อยากมีสวนรวมในการสรางความโปรงใส 

T6 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพ่ืออํานวย
ความสะดวก 

O7 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการ
ทุจริตท่ีเปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีท่ีรวดเร็วข้ึน 

T7 การคุมครองพยานหรือผูแจงเบาะแส ท่ียังไม
ปลอดภัย มีความเสี่ยงทุกดาน 

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมให
ประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนม
การทุจริตลดลงดวย 

T8 ผูบริหารใหความสําคัญนอย ไมไดผลักดันวิธี
ปองกันและตอตานการทุจริตใหเกิดข้ึนอยาง
จริงจัง 

O9 ระบบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี
ของไทยท่ีสามารถนํามาประยุกตได 

T9 มีผลประโยชนแอบแฝง 

O10 การสรางกลไก มาตรการปองกันการทุจริต 
ของภาคธุรกิจ และประชาสังคม 

T10 ขาดการจัดทํากระบวนการทํางานเพ่ือใหรูและ
ตรวจสอบไดจัดทําเปนคูมือ 

O11 การสื่อสารมีขอมูลการทุจริตและการลงโทษ
ผูกระทําความผิดและการกลอมเกลาทางสังคม 

T11 คานิยมของสังคมของการทุจริตเปนเรื่องปกติ 

O12 กระแสโลก องคกรระดับนานาชาติ T12 โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจของไทยเปนระบบ
อุปถัมภและทุนนิยมเอ้ือตอการทุจริตคอรัปชัน 

O13 ผูบริหารมีการสรางเครือขายการปองกันการ
ทุจริตในหนวยงาน 

  

O14 ใหรางวัลกับผูท่ีมีผลงานเดนท่ีปลูกฝง
จิตสํานึก/ยกยองชมเชยอยางยุติธรรม 
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กลยุทธและแนวทางตามกลยุทธท่ีสําคัญ 
 1) S1 + S2 + O1 + O13 ประกาศนโยบายและเจตจาํนงของผูบริหารทองถ่ิน และดําเนินการสราง
เครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภาคประชาชนตอตานการทุจริต 
 2) S8 + S9 + O3 การพัฒนาระบบคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 3) S2 + S6 + S8 + O10 + O11 พัฒนากลไก ความรวมมือ และกิจกรรมการปองกันปราบปราม
การทุจริตระหวางหนวยงานภาคี เครือขายในเทศบาลนครขอนแกน 
 4) S2 + S6 + S7 + O6 + O7 สงเสริม สนับสนุน และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม 
ความโปรงใส และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน  
 5) S9 + S10 + S11 +O11 การหนุนเสริม และสรางชองทางเพ่ือการสื่อสารขอมูล รายงานการ
ทุจริตของหนวยงานองคกร และภาคีเครือขายตาง ๆ 
 6) S4 + O9 สรางจิตสํานึก คานิยมสุจริต ผสมผสานและบูรณาการการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตคนขอนแกน 
 7) S5 + S7 + S8 + S9 + O14 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ และมีระเบียบการปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน สงเสริมการใหรางวัลตอบแทนโดยการคัดเลือก
พนักงานผูมีผลการปฏิบัติงานดานคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
 8) แกไข W1 + W2 +W11 + T1 +T4 T9 + T10 สรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมความ
โปรงใสในองคกร 
 9) ปรับปรุง  W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 T5 T6 T7 T8 T10 ในบทบาทของหนวยงานตาง ๆ 
และสรางกลไก ประสานพัฒนาแกไข ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 3  
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแกน 

 
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป01 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ิน
อยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ คือการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1

2 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหาร

จัดการท่ีดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมี

วินัย โปรงใส ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย 
ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพ่ือสรางพลังการ
ขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา2

3 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ดานตางๆ รวม 11 ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ขอท่ี 10 สรุปไดดังนี้ 

นโยบายท่ี 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน 
ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

1รางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)   
2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
3นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชาเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
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ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ัง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการ
รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐ
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมี
ข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การ
รวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมี
ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนให
ความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังจะวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไม
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ3

4
 

เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได 

ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการ
หรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

4http://www.law.moi.go.th 
                                                           

http://www.law.moi.go.th/
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2534 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อยางเครงครัด 

ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)4

5 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา
คะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

5https://www.nacc.go.th สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
                                                           

https://www.nacc.go.th/
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ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา 
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย 
ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน 
มีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐอาจ
กลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลา
กวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเปน
การตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล 
ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหา
ประโยชนสวนตน โดยพบต้ังแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation)ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนท่ียอมรับ ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และ
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ 
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ปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและ
การจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองคกรอยางสมดุล5

6 

กลยุทธท่ี 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

6http://www.ppb.moi.go.th สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                                           

http://www.ppb.moi.go.th/
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สวนที่ 4 
แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2560 - 2564) เทศบาลนครขอนแกน 

 

4.1 หลักการความเปนมา 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจาก
ป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ัง
ชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPT) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
หลักออกมาเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ดวย 

กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวย 3 ระดับ คือ คณะกรรมการตอตานการ
ทุจริตแหงชาติ (คตช.) เปนกลไกระดับนโยบาย ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกประสาน
การขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เปนกลไก
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง โดยมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับจังหวัด เปนกลไก
ขับเคลื่อน ระดับภูมิภาค 

กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุก
หนวยงานในสังกัดปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ. 
2560 การดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556 - 2560) คําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอ 
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการ
ปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี 
“จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

จังหวัดขอนแกน โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความ
โปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว 
จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติและการดําเนินการ ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันท่ี 
25 มกราคม 2560 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

เทศบาลนครขอนแกน โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใสสรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน และเพ่ือใหการ
ดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตาม
เจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และประกาศ
จังหวัดขอนแกนลงวันท่ี 25 มกราคม 2560 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
4.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครขอนแกนรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแกนเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

(Good Governance) 
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนครขอนแกน 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลนครขอนแกน 
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4.3 เปาหมาย 

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) เทศบาลนครขอนแกนมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 
4.4 ประโยชนของการจัดทําแผน 

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลนครขอนแกนจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) เทศบาลนครขอนแกน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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4.5 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแกน 

4.5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. การเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและ 
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานการทุจริต 

2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
บุคลากร 

3. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
ใหความสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

3.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

 
 
4.5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณะชน 

1.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

2. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา 

3.1 การใชดุลยพินิจใหเปนไปตามหลักการ 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

4. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและ
มาตรการในการตอตานการทุจริต 

4.1 มาตรการในการจัดการในกรณีไดทราบ 
หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

5. การเรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 

5.1 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา 
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4.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริต 
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 

1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร 
ท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําของเทศบาลนคร
ขอนแกน 
1.2 มาตรการการใชดุลยพินิจหนาท่ีใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

2. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
4.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค 
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากร 
1.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 
เชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก 
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
2.2 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคลากร ในการ
ดําเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

3. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3.2 มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงาน
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

 3.3 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

4.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปราม
การทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก 
1.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 1.3 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ปรับปรงุระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การตอบสนองเรื่องรองทุกขของประชาชน 

3. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองตอสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

3.1 มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและ 
ผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาท่ีใน
กระบวนการปราบปราบการทุจริต 
 

4.1 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน เรื่องรองทุกขของประชาชน 
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สวนที่ 5 
รายละเอียดแผนปองกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2560 – 2564) 
 
5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
เปาหมาย “สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลติ 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
1. การเสรมิสรางการ
มีสวนรวมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนัก
แกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถ่ิน 

- กิจกรรมเผยแพรประกาศ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสและตรวจสอบได 

มีชองทางเผยแพร
ประกาศฯ 

2 2 2 2 2 ประชาชนได
รับทราบนโยบาย
ของเทศบาลฯ
ประกาศใช 

สํานักปลดั 

  - กิจกรรมอบรมธรรมะ  
“อยูอยางไรใหมีความสุข” 

รอยละความ 
พึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

80 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

85 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

90 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

95 

ผูเขารวมการ
อบรมมีเทคนิค
และทัศนคติท่ีด ี
ในการใชชีวิตใหมี
ความสุข 

ฝายสงเสรมิ
ศาสนา
สํานัก

การศึกษา 

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลอเทียนพรรษา 

รอยละของ
นักเรียนท่ีมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการหลอ
เทียนพรรษา 

ไมนอยกวา 
รอยละ 75 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

80 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

85 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

90 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

95 

นักเรียนมีความรู
ความเขาใจใน
วิธีการหลอเทียน
พรรษา 

ฝายสงเสรมิ
ศาสนา
สํานัก

การศึกษา 

  - คาจางแรงงานขุดลอกทอ
ระบายนํ้า, คลองระบายนํ้า,  
ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 4 เขต 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

520 520 520 520 520 ประชาชนมีความรู
และความเขาใจถึง
ปญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริตคอรัปชัน 

สํานัก 
การชาง 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - โครงการบําเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน เพ่ือพอหลวง 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

200 200 200 200 200 เพ่ือรักษาความ
สะอาด 
บึงแกนนคร 

ฝายปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
สํานักปลดั 

  - โครงการเสริมสรางศักยภาพ
การกระจายอํานาจและการมี
สวนรวมของเทศบาลนคร
ขอนแกน 

จํานวนกิจกรรม 
การมีสวนรวม 

1 1 1 1 1 ผูเขารับการอบรม
ไดเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจในการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลดั 

  - โครงการสงเสรมิการมสีวนรวม
ของชุมชนในการเพ่ิมรายได
ทองถ่ิน 

จํานวนชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

90 90 90 90 90 การประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชนดานการ
ดูแลสิ่งแวดลอม
อยูในระดับดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ไมต่ํา
กวารอยละ 80 

สํานักการ 
สาธารณสุข 

  - โครงการชุมชนวัดรวมใจ 
ลดสรางขยะ ณ ตนทาง 

1. จํานวนชุมชุนวัด
ท่ีเขารวมโครงการ 
2. จํานวนวัดท่ีเขา
รวมโครงการ 
3. ลดปริมาณขยะได 

5 
 

2 
 

5% 

5 
 

2 
 

7.5% 

5 
 

2 
 

10% 

5 
 

2 
 

12.5% 

5 
 

2 
 

15% 

ลดปรมิาณขยะได
ไมนอยกวา 5% 

สํานักการ 
สาธารณสุข 

  - การพัฒนาผูนําชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนสําหรับ
ผูนําชุมชนเทศบาลนครขอนแกน 
 

จํานวนชุมชนท่ีมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

95 95 95 95 95 ผูนําชุมชน 
องคการ
คณะกรรมการ
ชุมชนไดพัฒนา 
ขีดความสามารถ
ชุมชน 

สํานัก 
สวัสดิการ

สังคม 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมประชาสัมพันธรวม

รณรงค “ไมรับไมเรียก
ผลประโยชน” 

จํานวนกิจกรรมใน
การรณรงค
ประชาสมัพันธ 

1 1 1 1 1 มีการ
ประชาสมัพันธใน
เว็บไซตเทศบาล
นครขอนแกน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

  - การพัฒนาผูนําชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนสําหรับ
ผูนําชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแกน 

จํานวนผูเขารวม
อบรมตามเปาหมาย
ไมนอยกวา 85% 

680 720 760 760 760 ผูเขารวมอบรม
สามารถนําความรู
ในการอบรม 
มาปรับปรุงใช 
ในชีวิตประจําวัน
ไดและรวมกัน
สอดสองดูแลเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

สํานัก
สวัสดิการ

สังคม 

2. สงเสริมใหมีระบบ
และกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคม
เพ่ือตานการทุจรติ 

2.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร 

- กิจกรรมอบรมธรรมะ 
“อยูอยางไรใหมีความสุข” 
 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

75 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

80 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

85 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

90 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

95 

ผูเขารวมการ
อบรมมีเทคนิค
และทัศนคติท่ีด ี
ในการใชชีวิตใหมี
ความสุข 

ฝายสงเสรมิ
ศาสนา
สํานัก

การศึกษา 

  - กิจกรรมสงเสรมิรณรงค
เสรมิสรางจิตสํานึกดาน 
ธรรมาภิบาลและตอตาน 
การทุจริต 

จํานวนกิจกรรม 
ในการรณรงค 

2 2 2 2 2 สรางจิตสํานึก
ใหกับพนักงาน 
ในการตอตาน 
การทุจริต 

สํานักปลดั 

  - กิจกรรมเสรมิสรางใหความรู 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันกระบวนการเกิด
ประโยชนทับซอน 

จํานวนกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันการเกิด
ประโยชนทับซอน 

2 2 2 2 2 พนักงานไดรับ
ความรูและปองกัน
การเกิดประโยชน
ทับซอนในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
3. ปรับฐานความคิด
ทุกชวงวัยตั้งแต
ปฐมวัยให
ความสามารถแยก
ระหวางผลประโยชน
สวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

3.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

- โครงการจัดกิจกรรมการ
นําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุมปฐมวัย 
 

จํานวนโรงเรยีนท่ี
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูระดับอนุบาล
อยางตอเน่ือง 

3 
โรงเรียน 

5 
โรงเรียน 

7 
โรงเรียน 

9 
โรงเรียน 

11 
โรงเรียน 

1. เกิดการพัฒนา
กระบวนการจดั
กิจกรรมเรยีนรู
ของครูปฐมวัยท่ี
เอ้ือตอการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคเด็ก 5+1  
2. คณะครูปฐมวัย
มีการพัฒนาระบบ
การเรยีนการสอน
และมเีวทีในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
และเผยแพร
ประชาสมัพันธ
ผลงานสื่อ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
3. สรางจิตสาํนึก
และความตระหนัก
ในความซื่อสัตย
สุจรติของเด็ก
นักเรียนอนุบาล 
 

ฝายกิจการ
โรงเรียน
สํานัก

การศึกษา 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - โครงการอบรมปลูกจติสํานึก

รักษสิ่งแวดลอม 
รอยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

70 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

75 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

80 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

85 

ไมนอยกวา 
รอยละ 

90 

1. เด็กและ
เยาวชนสามารถ
เขาใจเรื่อง
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรอยาง
เปนระบบ 
2. เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นถึง
การทําประโยชน
ตอสวนรวม
สามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได
อยางเปนระบบใน
ระดับท่ีสามารถ
กระทําไดดวย
ตนเอง 
3. เด็กและ
เยาวชนไดเสนอ
และสะทอนความ
คิดเห็นดาน
สิ่งแวดลอมผาน
การทํากิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม
รวมกัน 
 

ฝาย
การศึกษา
นอกระบบ

สํานัก
การศึกษา 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - โครงการศึกษาเพ่ือตอตาน 

ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับพิษ
ภัยของยาเสพติด
และไมเก่ียวของกับ
ยาเสพตดิ 
 

- ไมนอยกวา 
80% 

ไมนอยกวา 
85% 

ไมนอยกวา 
90% 

ไมนอยกวา 
95% 

นักเรียนมีความรู
ความเขาใจไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

สํานัก
การศึกษา 
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5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
เปาหมาย การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลไกการ
กําหนดให
นักการเมืองแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริตตอ
สาธารณะชน 

1.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

- กิจกรรมเผยแพรประกาศ
นโยบายคณุธรรมความโปรงใส 
- ประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

มีชองทางในการ
เผยแพรประกาศฯ 

2 2 3 3 4 ประชาชนได
รับทราบนโยบาย
ของผูบริหาร 

สํานักปลดั 

2. พัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

- กิจกรรมรายงาน 
รายรับจริง-จายจริง ประจําป
งบประมาณ 
 

ปดบัญชีประจําเดือน
ทุกเดือน 12 เดือน 

100% 100% 100% 100% 100% 1. เพ่ือรายงานให
คณะผูบริหาร
ทราบถึงสถานะ 
การคลัง 
ของเทศบาลฯ 
2. เพ่ือให
ประชาชนทราบ
รายรับจริง-จาย
จริง ถูกตองตาม
ระเบียบ 
3. สามารถปด
บัญชีไดถูกตอง
ตามหมวด/
ประเภทและ
รายงานกอน 90 
วันทําการ 

ฝายสถิต ิ
สํานักการคลัง 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมการพัฒนาแผน 

และกระบวนการจดัหาพัสด ุ
ลงประกาศ เว็บไซต
และตดิประกาศ 

2 2 2 2 2 ประชาชนและ
ผูประกอบการ
ทราบ 

ฝายพัสดุ 
สํานักการคลัง 

3. พัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพ่ือใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจายประจาํปท่ีมี
สัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา 
 

3.1 การใชดุลยพินิจ
ใหเปนไปตาม
หลักการกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

- กิจกรรมการใหบริการรับชําระ
ภาษี 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูมาชําระ
ภาษี 

80 82 84 86 88 1. ผูชําระภาษี
ไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง 
2. ผูชําระภาษี
ไดรับความเปน
ธรรม ใหบริการ
ความสําคญัลําดับ
กอน-หลัง 
3. ผูชําระภาษีเกิด
ความประทับใจ
และพอใจในการ
ใหบริการระดับ
ความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
รอยละ 80-100) 

ฝายพัฒนา
รายได 

สํานักการคลัง 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนใหทุก
ภาคสวนกําหนด 
กลยุทธและมาตรการ
ในการตอตานการ
ทุจริต 

4.1 มาตรการใน
การจัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

- กิจกรรมจัดทําขอตกลงปฏิบัติ
ราชการ 
- กําหนดขอปฏิบัติในการบันทึก
ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหวางบุคลากรในองคกรเพ่ือ
ความสุจริต คณุธรรม จริยธรรม 

รอยละของ
หนวยงานไดจดัทํา
บันทึกขอตกลงใน
การปฏิบัตริาชการ 

80 85 90 95 100 ทุกหนวยงานได
จัดทําบันทึก
ขอตกลงเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

สํานักปลดั 

5. การเรงรัดการ
กํากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
นักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐในทุก
ระดับ 

5.1 การสงเสรมิ
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 
- โครงการสงเสรมิความรู 
ระเบียบ กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบรหิาร
และสมาชิกสภา 
- กิจกรรมเสรมิสรางความรู 
ระเบียบ ขอบังคับการประชุม 
และวิธีการตรวจสอบของสภา 

รอยละของผูบริหาร
และสมาชิกท่ีไดรับ
การเพ่ิมพูนความรู
ดานระเบียบ
ขอบังคับตางๆอยาง
นอย 1 หลักสูตร 

60 70 80 90 100 ผูบริหารและ
สมาชิกฯ ได
เพ่ิมพูนความรูใน
ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ 

สํานักปลดั 

  - มาตรการสงเสริมการเขารวม
ตรวจสอบบริหารและปฏิบัติ
ราชการของสมาชิก 
 

จํานวนกิจกรรมท่ี
สมาชิกฯ ไดเขารวม
เปนคณะกรรมการฯ
ในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลฯ 

1 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

สมาชิกฯ ไดเขาไป
มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักปลดั 
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5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
เปาหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
    2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 

1. วางมาตรการการ
เสรมิในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนัก
แกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมือง
ฝายบรหิาร 
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน 
และฝายประจําของ
เทศบาลนคร
ขอนแกน 

- กิจกรรมจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานพนักงาน
เทศบาลและวินัยพนักงาน 
 

ปละ 1 ครั้ง 
รอยละของพนักงาน
ท่ีไดรับโอน/บรรจุ
ใหม 

60 70 80 90 100 พนักงานใหมไดรับ
คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานไดโดยไมผิด
กฎหมายและจริยธรรม 

สํานักปลดั 

  - สงเสริมการปฏบัิติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- มาตรการปองกัน
ผลประโยชนอันเกิดจาก
การปฏิบัตหินาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน 
- มาตรการกําหนดแนว
ทางการบริการประชาชน 
 

รอยละของหนวยงาน
ท่ีมีการนําไปปรับใช 

60 70 80 90 100 ระบบการทํางานและ
ปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 

  - โครงการจัดทําคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกอง
วิชาการและแผนงาน 

รอยละของหนวยงาน
ท่ีมีการนําไปปรับใช 

60 70 80 90 100 ระบบการทํางานและ
ปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

 1.2 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

- การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- การมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตร ี
- การออกคําสั่งมอบหมาย
งานของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ 

รอยละของหนวยงาน
ท่ีดําเนินการตาม
คําสั่ง 

80 85 90 95 100 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและสกัดก้ัน
การทุจริต 

สํานักปลดั 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

- โครงการใหบริการ
อนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตราย 

รอยละของสถาน
ประกอบการท่ีมายื่น
ขอประกอบกิจการ
ไดรับการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการตาม
เทศบัญญตั ิ

80 80 80 80 80 สถานประกอบการท่ี
ไดรับอนุญาตปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ
มาตรฐานและไม
กอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญหรือ
สงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตอผูอาศัย
ใกลเคียงไมนอยกวา
รอยละ 80% 
 

สํานักการ
สาธารณสุข 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 

  - มาตรการปองกันการ
ทุจริตและสรางความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
จดทะเบียนพาณิชย 
 

ประชาชน
ผูรับบริการไดรับ
ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกัน มั่นใน
ในเรื่องความถูกตอง
ของระบบงาน 
จดทะเบียนพาณิชย 
 

80 82 84 86 88 สรางความโปรงใสใน
การบริการ มาตรฐาน
ใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัต ิ

งานจด
ทะเบียน
พาณิชย 

สํานักการคลัง 
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5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
เปาหมาย  
 1. กลไกปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
 3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
1. พัฒนาสมรรถนะ
และองคความรูเชิง
สรางสรรคของ
บุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึก
และตระหนักแก
บุคลากร 
 
 
 

- โครงการอบรมพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน 

จํานวนรอยละของ
พนักงานท่ีไดรับ 
การอบรม 

500 500 500 500 500 พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ประพฤติตนเปนไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับ
เด็ก 

สํานักการศึกษา 

  - โครงการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานท่ีรับโอนและบรรจุ
แตงตั้งใหม 

จํานวนรอยละของ
พนักงานท่ีไดรับการ
อบรมปฐมนิเทศ 

80 85 90 95 100 พนักงานท่ีรับโอน
และบรรจุใหมไดรับ
การสรางจิตสาํนึกใน
การตอตานการทุจริต 

สํานักปลดั 

  1.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

- การสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
- มาตรการกําหนดแนวทาง
นโยบายการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรม
ความโปรงใส 

ระดับความสําเร็จใน
การนําแนวนโยบาย
มาปรับใช 

30 40 50 60 70 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความโปรงใส 

สํานักปลดั 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
2. การพัฒนา
รูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สรางสรรคเพ่ือ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

2.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต 
- กิจกรรมเผยแพรและ
ดําเนินการตามประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารใหเปนท่ีรับรู
ของบุคลากรในองคกรและ
ยึดถือปฏิบัต ิ

จํานวนชองทางท่ี
ประกาศให
ประชาชนรับรู 

2 2 3 3 4 ประชาชนไดรับทราบ
ถึงเจตจํานงตอตาน
การทุจริต 

สํานักปลดั 

 2.2 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/
บุคลากรในการดําเนิน
กิจการประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

- โครงการบานสีขาว 
 

จํานวนชุมชนและ
ครอบครัวท่ีไดรับ
การเชิดชูเกียรติเพ่ิม
มากข้ึน 

50 
ชุมชน 

60 
ชุมชน 

70 
ชุมชน 

80 
ชุมชน 

95 
ชุมชน 

1. เกิดเครือขายผูนํา 
สีขาวท่ีมีบทบาทใน
การสรางภูมิคุมกัน
ใหกับครอบครัวชุมชุน
ไดหางไกลยาเสพตดิ 
2. ผูนําชุมชนมีความ
รักความหวงแหนและ
มีสวนรวมในการ
ปองกันชุมชนตนเอง
ใหหางไกล 
ยาเสพตดิ 
3. สรางพลังบวก
ใหกับประชาชนในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 

สํานัก 
สวัสดิการ

สังคม 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - โครงการคัดเลือก อปพร. จํานวนผูไดรับการ

คัดเลือก 
1 1 1 1 1 คัดเลือกสมาชิก  

อปพร. เพ่ือมอบโล
รางวัลและ 
ใบประกาศเกียรติคุณ 

สํานักปลดั 

  - โครงการครอบครัว
คารบอนต่ําสูครอบครัว 
สุขภาวะด ี

จํานวนครัวเรือนท่ี
เขารวมโครงการ
ครอบครัวคารบอน
ต่ําสูสุขภาวะดี 50 
ครัวเรือน 

50 50 50 50 50 ครัวเรือนสามารถ 
ลดปรมิาณคารบอน
ระหวางดําเนิน
โครงการฯ ได 
รอยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกอน
เขารวมโครงการ
จํานวน 50 
ครัวเรือน 

สํานักการ 
สาธารณสุข 

3. สรางกลไกการ
ปองกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

3.1 การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาเทศบาล
นครขอนแกน 

รอยละของโครงการ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ปไดรับการติดตาม
และประเมินผล 

80 80 80 80 80 มีการประเมิน
โครงการเชิงคณุภาพ
และใหขอเสนอแนะ
พรอมสรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลฯ เพ่ือให
ผูบริหารใชเปน
แนวทางในการ
พัฒนาแผนงาน
โครงการตามแผน 
พัฒนาเทศบาลฯ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
 4.2 มีการจดัวาง

ระบบควบคมุภายใน
และรายงานควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

- โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
ประจําปงบประมาณ 
2561-2564 
 

ดําเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในท้ังองคกร 

7 สํานัก/
กอง 

7 สํานัก/
กอง 
11 

โรงเรียน 

7 สํานัก/
กอง 
11 

โรงเรียน 

7 สํานัก/
กอง 
11 

โรงเรียน 

7 สํานัก/
กอง 
11 

โรงเรียน 

สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะท้ัง  
7 สํานัก/กอง 
ตอผูบริหารและ 
ท่ีเก่ียวของทราบ
ภายในกําหนด
ระยะเวลา 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

  - มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลนครขอนแกน 

ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุม
ภายในท้ังองคกร 

7 สํานัก/
กอง 

7 สํานัก/
กอง 

7 สํานัก/
กอง 

7 สํานัก/
กอง 

7 สํานัก/
กอง 

สรุปการประเมินผล
ระบบควบคมุภายใน
ท้ัง 7 สํานัก/กอง 
และรายงาน 
ผูวาราชการ, สตง.,  
กรมฯ ภายใน
กําหนดเวลา 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 4.3 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
 

- มาตรการสงเสริมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
การบริหารงานบุคคล
โปรงใสและเปนธรรม 
 

รอยละของจํานวน
พนักงานเทศบาล
ไดรับการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

100 100 100 100 100 การพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนโปรงใส
เปนธรรม ตรวจสอบ
ได 

สํานักปลดั 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - กิจกรรม “การรายงาน 

แผน-ผลประจาํปงบประมาณ” 
 

การรายงานแผน-ผล
ประจําปงบประมาณ 
รายงานเปนราย 
ไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง 

80% 80% 80% 80% 80% 1. รายงานแผนการ
ใชเงินจายเงินแตละ
สํานัก/กอง ได
วางแผนการใช
จายเงินตามหมวด/
ประเภทมายังฝาย
สถิติการคลัง 
2. รายงานผลการ
เบิกจายเงินของแต
ละสาํนัก/กองและ
ตามหมวด/ประเภท
วาสอดคลองกับแผน
ท่ีวางมาหรือเปลา
และคิดผลเบิก
จายเงินระหวาง
แผน-ผลเปนก่ี% 
ของแตละไตรมาส 

ฝายสถิต ิ
สํานักการคลัง 

  - กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

จัดทําคําสั่งและสง
คําสั่งให
คณะกรรมการ 

1 1 1 1 1 เพ่ือใหประธาน
ชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง 

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง 

  - โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจาง 

จัดประชุม 1 1 1 1 1 เพ่ือใหกรรมการ
ทราบถึงหนาท่ีของ
ตนเอง 

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง 
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5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” 
เปาหมาย  
 1. การปฏิบัติการดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. คดีการทุจริตและกระทําทุจริตลดนอยลง 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
1. บูรณาการขอมลู
และขาวกรองใน
การปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก - แผนงานการประชาสัมพันธ
การใชแอปพลิเคช่ันกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 103 

รอยละของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน 
พนักงานจางเทศบาล 
สามารถดาวนโหลด
แอปพลิเคช่ันไดสาํเรจ็ 

100 100 100 100 100 ทุกคนสามารถ
ดาวนโหลด
แอปพลิเคช่ันได 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 1.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- กิจกรรม “แลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นผานระบบ 
LINE” 
 

ผูจัดทําฎีกา 
ทุกสํานัก/กอง 
มีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําฎีกา 

100% 100% 100% 100% 100% ผูจัดทําฎีกา 
ทุกสํานัก/กอง 
 มีความรูความ
เขาใจในระเบียบฯ 
มากข้ึนและปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน 
ถูกตองตามระเบียบ 

ฝายระเบียบฯ
สํานักการคลัง 

 1.3 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
ในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- โครงการอบรมผูประกาศ
ขาวชุมชน 
 

ผูเขารับการอบรม
จํานวน 2 รุนๆละ
100 คน ในเขต
เทศบาล 96 ชุมชน
มีความรูความเขาใจ
ในการประกาศขาว 

- - 100 คน - 200 คน ผูเขารับการอบรม
จํานวน 200 คน 
ไมมีทักษะเพ่ิมข้ึน
รอยละ 90% 

สํานัก
สวัสดิการ

สังคม 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมเสรมิสรางความรู 

ความเขาใจตาม พรบ.2540 
แกประชาชน 

จํานวนชุมชน 
มีความรูความเขาใจ
ตาม พรบ.ขอมลู
ขาวสารฯ 

95 95 95 95 95 ชุมชนมีความรูและ
สิทธิการขอรับขอมลู
ขาวสาร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

  - กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และการรบัเรื่อง
รองเรียนในเว็บไซตและ
แอพพลิเคช่ัน 

ติดประกาศและ 
ลงเว็บไซตหนวยงาน 

2 2 2 2 2 เพ่ือใหประชาชนได
ทราบ 

ฝายพัสด ุ
สํานักการคลัง 

  - กิจกรรมเผยแพรขอมลู
ขาวสารของเทศบาลนคร
ขอนแกน ทางเว็บไซตศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลนคร
ขอนแกน และศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลนครขอนแกน 

จํานวนผูเขาชม
เว็บไซตศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาล
นครขอนแกน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คนหาขอมูลและ
ดาวนโหลดขอมลู
ขาวสารผานทาง
เว็บไซตศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาล
นครขอนแกน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

   จํานวนผูมาใช
บริการศูนยขอมลู
ขาวสารเทศบาล
นครขอนแกน 

100 100 100 100 100 ประชาชนสามารถ
สืบคนขอมูลขาวสาร
ได ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาล
นครขอนแกน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

  - กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาล 

จํานวนกิจกรรมและ
แหลงขอมูลท่ี
เผยแพร 

8 8 8 8 8 ประชาชนรับรูขอมลู
ดานการเงินและ
พัสดุของเทศบาลฯ 

ฝายการเงิน
และบัญชีและ
ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - กิจกรรมการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของเทศบาลนคร
ขอนแกน 

จํานวนชองทางการ
เผยแพรขอมลูขาวสาร 
ใหประชาชนรับทราบ 

6 6 6 6 6 ประชาชนได
รับทราบและเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องรองเรียน
การทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การตอบสนอง
เรื่องรองทุกขของ
ประชาชน 

- กิจกรรมการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข เทศบาล
นครขอนแกน 
- โครงการตดิตามการแกไข
ปญหารองทุกขในระบบใน
เว็บไซตของเทศบาล และ
แอพพลิเคช่ัน “อยูพ่ี” 
- โครงการศูนยบริการ
ประชาชนแหงท่ี 2 เทศบาล
นครขอนแกน รองทุกข
เทศบาลนครขอนแกน 
- กิจกรรมการรายงานหรือ
แจงผลการดําเนินการเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกขทราบขอมูล 

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
การตอบสนองเรือ่ง
รองทุกขและ
ดําเนินการเผยแพร
ขอมูลขาวสารแจง
ผลการดําเนินการให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

60 65 70 75 80 1. ปญหาขอ
รองเรียน/รองทุกข
ไดรับการจัดการ
และแกไขอยางเปน
ระบบ 
2. ดําเนินการแกไข
ปญหาเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
จนไดขอยุต ิ
3. จัดการขอ
รองเรียน/รองทุกข
ไดตามมาตรฐานงาน 

สํานักปลดั 

3. ตรากฎหมาย
และการบังคับใช
กฎหมายในการ
ปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต
และสอดคลองตอ
สนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

3.1 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดรับทราบ
หรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

- มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

จํานวนครั้งท่ีไดรับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสการ
ดําเนินงานของ 
อปท. (ITA) 

1 1 1 1 1 เทศบาลนครขอนแกน 
ไดรับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสการ
ดําเนินงานของ 
อปท. (ITA) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ) 

ผลลัพธ 
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รับผิดชอบ 
  - มาตรการดําเนินการทางวินัย รอยละ 100 ของ

ผูกระทําผิดวินัย
ไดรับการลงโทษ 

100 100 100 100 100 มีการลงโทษ
ผูกระทําผิดวินัยหรือ
ยุติเรื่อง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

4. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
คุมครองพยานและ
ผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) 
และเจาหนาท่ีใน
กระบวนการปราบ
ปราบการทุจริต 

4.1 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน เรื่องรอง
ทุกขของประชาชน 

- โครงการแผนชุมชน 
 

จํานวนชุมชนท่ีไดรับ
การจัดทําแผนชุมชน 

95 95 95 95 95 ประชาชนไดเขารวม
จัดทําแผนชุมชน 

สํานัก
สวัสดิการ

สังคม 

  - โครงการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาลอยางมี
สวนรวม 

รอยละของผูเขารวม
ประชุมประชาคม 

60 60 60 60 60 เทศบาลนครขอนแกน
มีแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป ท่ีเกิดจากการมี
สวนรวมของ
ประชาชนเปนกรอบ
ในการจัดทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

  - โครงการจัดประชุมสภาเมือง
เทศบาล 

จํานวนครั้งของการ
จัดประชุมสภาเมือง 

1 1 1 1 1 ประชาชนไดรวม
แสดงความคดิเห็น
ในการแกไขปญหา 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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