
จังหวัดนครราชสีมา  

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา 

*********** 

 1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: 67.12 คะแนน อยู่ในระดับผล
การประเมิน: C ประกอบด้วยคะแนนตามตัวชี้วัด โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้  
 1) แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต  าสุด เท่ากับ 84.63 ซึ งหน่วยงานต้องมีแผนหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจน            
และวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
 2) แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต  าสุด เท่ากับ 70.77 ซึ ง
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที   
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต  าสุด เท่ากับ 30.6 ซึ งหน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร 
โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรแผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการ
และกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได ้
 2. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายในไปปรับปรุงและ
พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต  าสุด 
เท่ากับ 84.63 ซึ งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน  
  ข้อที ได้คะแนนน้อยที สุด คือ ข้อ I7 หัวข้อการประเมิน ท่านรู้เกี ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนเพียง 69.84 คะแนน แสดงให้เห็น บุคลากรภายใน
หน่วยงาน/จังหวัด ยังไม่ทราบข้อมูลเกี ยวกับแผนการใช่จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์เรื องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น  พร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมาเพื อให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการและประชาชนได้รับทราบแผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัด
นครราชสีมาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 
ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
ประเด็นที เป็น
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อนจากการ
ประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-มีแผนหรือ
มาตรการป้องกัน
การทุจริตอยา่งมี
คุณภาพ  
-จัดท ามาตรการใน
การป้องกันปัญหา
การทุจริตของ
หน่วยงานให้ชัดเจน
และวางแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้เฝา้ระวังการ
ทุจริต รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนา
และปรับปรุง
หน่วยงานของท่าน
ให้ชัดเจน 

1.การจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จังหวัด
นครราชสมีา  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และจดั
แผนปฏิบัตริาชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. การประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา 3. การ
เผยแพร่และแจ้งเวียนให้
บุคลากรภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 
4.จัดกิจกรรมการจดัการ
ความเสี ยงกับการปฏิบตัิงาน
ที อาจจะเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

1. ส านักงานจังหวัดนครราชสีมาได้จัดแผนปฏิบัตริาชการด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัด
นครราชสมีา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_
center/2020-06_1dda0ddba960506.pdf 

2.ส านักงานจังหวดันครราชสีมาได้จัดแผนปฏิบัตริาชการด้าน
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัด
นครราชสมีา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_ne
ws_form_center/2020-06_54fa23067871abe.pdf 
3.จังหวัดนครราชสมีาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื อง มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา ลงวันที  30 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_cente
r/2020-07_33ff7a333778350.pdf 
4.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั
กิจกรรมการจัดการความเสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะเกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยคลินิกส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต ๓ เมื อวันพฤหสับดีที  2 กรกฎาคม 2563 เวลา 
13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 2 ได้เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_form_template/2
020-07_77b4b7b68c918ee.JPG 

-เผยแพร่หรือ
ประชาสมัพันธ์
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปีของจังหวัด
นครราชสมีา 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
บนเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์
หน้าส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการ
พัฒนาจังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/show
List?cid=35  
2. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที ได้เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/show
List?cid=35  

https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-06_1dda0ddba960506.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-06_1dda0ddba960506.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-06_54fa23067871abe.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-06_54fa23067871abe.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_form_template/2020-07_77b4b7b68c918ee.JPG
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_form_template/2020-07_77b4b7b68c918ee.JPG
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=35
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=35
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=35
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=35


จังหวัดนครราชสีมา  

 
 3. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกไปปรับปรุง
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต  าสุด เท่ากับ 
70.77 ซึ งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที   
 และจะเห็นได้ว่า ข้อที ได้คะแนนน้อยที สุด ข้อ E6 หัวข้อการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี ย 62.21 คะแนน คือ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีผลคะแนน
เพียง 62.09 คะแนน และมีช่องทางหลากหลาย มีผลคะแนนเพียง 62.33 คะแนน  
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลต  าที สุด ซึ งจังหวัด
นครราชสีมาจะต้องน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ งขึ้น เพื อให้ผู้รับข้อมูลและประชาชนรับทราบ
ข้อมูล และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้ง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย เจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลเพื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจง่าย และให้ผู้ที รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีหลาย
ช่องทาง เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา Facebook Instagram และ twitter เป็นต้น 

ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ประเด็นที เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
-มาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จดุเดยีว 
(one stop service)  

การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) ณ 
ห้างสรพสินค้า 

ที ท าการปกครองจังหวัด
นครราชสมีา 
 
 

จังหวัดนครราชสีมาได้มศีูนย์ราชการสะดวก จังหวัด
นครราชสมีา (Government Easy Contact 
Center : GECC)  
-ท าบัตรประชาชน 
-งานทะเบียนราษฎร ์
-ส านักงานประกันสังคม 
-เน็ตTOT  
-ช าระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
-รับแจ้งความเอกสารหาย/ส านักงานจัดหางาน  
-ประปาส่วนภูมิภาค  
-โยธาจังหวัด 
-ส านักงานบังคับคดี  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา นครราชสมีา 

-การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT จะต้องมี
ช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที  

1.มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  
2. ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
3.การยื นเรื องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล) 

1. มีระบบข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าที ออนไลน์และระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ที หน้าเวบ็ไซต์จังหวดั
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_comm
ent 
2.มีระบบยื นเรื องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/complain/showLi
st?cid=2 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_comment
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จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
การเผยแพร่ข้อมลูของ
หน่วยงานที ท่านติดต่อมี
ลักษณะดังต่อไปนี้  
-เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  
-มีช่องทางหลากหลาย  

1.การน าข้อมูลเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา  
Facebook 
Instagram  
twitter 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 
3.การประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการ
ทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื อ
การพัฒนาจังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้น าสังคมออนไลน์ไว้ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา  
Facebook, Instagram, twitter, Youtube 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news
_social 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ออกประกาศจังหวัด
นครราชสมีา เรื อง มาตรการภายในเพื อป้องกันการ
ทุจริต จังหวัดนครราชสมีา ลงวันที  30 มิถุนายน 
2563 และแจ้งเวยีนให้บุคลากรภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ จังหวัดไดเ้ผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_f
orm_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf 
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จังหวัดนครราชสีมา  

 4. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปด าเนินการ
ปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) พบว่า มีประเด็นการตรวจที ไม่ได้คะแนน จ านวน 27 ข้อ  

ตารางผลการด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นที เป็น
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อนจากการ
ประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) O3 อ านาจ
หน้าที  ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล  

1.การน าข้อมูลอ านาจหนา้ที 
ของจงัหวัดนครราชสีมา
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน 

 ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้มีค าสั งจังหวัดนครราชสีมา ที  
2547/2563 ลงวันที  10 มีนาคม 2563 เรื อง แต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบในการขับเคลื อน รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั นกรองการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื อก าหนด
ผู้รับผิดชอบและขบัเคลื อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั นกรอง
การด าเนินงานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_it
a/2020-06_700d8385f1703ea.pdf 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้น าข้อมลูอ านาจหน้าที ของจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_missi
on 
3.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

2) O4 แผน
ยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
มีเพียงยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ป ี

1.การน าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เผยแพร่ที 
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/sho
wList?cid=35  
2. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เผยแพร่ที 
ที หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/sho
wList?cid=35 
3.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 
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จังหวัดนครราชสีมา  

3.การออกประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา 

3) O5 ข้อมูลการ
ติดต่อ ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ขาด
แผนที ตั้งหน่วยงาน 

1.การน าข้อมูลการติดต่อ เช่น 
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 
อีเมล์  
ที อยู่หน่วยงาน แผนที ตั้ง
หน่วยงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาการน าข้อมลูการตดิต่อ เช่น เบอร์
โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์  
ที อยู่หน่วยงาน แผนที ตั้งหน่วยงานเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/contactus 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

4) O6 กฎหมายที 
เกี ยวข้อง ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
ขาดกฎหมาย
เกี ยวข้องมีเพียง 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.การน าระเบียบ กฎหมายที 
เกี ยวข้อของจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพรผ่่าน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้น าระเบียบ กฎหมายที เกี ยวข้อของ
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_rule 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

5) O8 Q&A
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า มีลิงค์
แต่ไมส่ามารถเข้าถึง
ได ้  

1.การน าแชทบอท หรือช่อง
ถาม-ตอบ (Q&A) เผยแพรผ่่าน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา ให้
ประชาชนไดส้อบ-ถามข้อมูล
ผ่านระบบออนไลนไ์ด ้

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้แสดงช่องทาง ถาม-ตอบ (Q&A) ไว้
ที หน้าหลักของเว็บไซต์เพื อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถตั้งกระทูส้อบถามข้อมลูตา่งๆ ได้ และสามารถ
สอบถามผ่านทางแชทบอทน้องสะอาด (แมวสีสวาท) ที จะ
ช่วยตอบค าถาม ให้ข้อมูล และใหค้วามช่วยเหลือด้านข้อมูล
ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา พรอ้มท้ังค าถามที พบบ่อย 
(FAQ) อยู่หน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัดนครราชสีมา ให้
ประชาชนไดส้อบ-ถามข้อมูลผ่านระบบออนไลนไ์ด ้
https://www2.nakhonratchasima.go.th/webboard_f
aq 

6) O9 Social 
Network ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
ไม่พบข้อมูล 

1.การน า Facebook 
Instagram  
Twitter youtube เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา  
2. แจง้เวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 3.การออกประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้แสดงช่องทางสังคมออนไลน์จังหวัด
นครราชสมีาอยู่ที หน้าเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  
1.Facebook   
2.Twitter   
3.Instagram  
4.youtube  ไว้ที หน้าเว็บไซตห์ลกัของจังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_social 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

7) O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการ 

1.การน าข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงานตาม

ส านักงานสถิติจังหวดั
นครราชสมีา  

1.ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสมีาน าข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงานตามภารกจิเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

https://www2.nakhonratchasima.go.th/contactus
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_rule
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/webboard_faq
https://www2.nakhonratchasima.go.th/webboard_faq
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_social
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf


จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า มี
เพียงการวัดความ
พึงพอใจเว็บไซต์
  

ภารกิจเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
3.การออกประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_templ
ate/showList?cid=33 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

8) O16 รายงาน
ผลการส ารวจความ
พึงพอใจการ
ให้บริการ ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
มีเพียงการวัดความ
พึงพอใจเว็บไซต ์

1.การน ารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงานตามภารกจิ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
3.การออกประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา  

ส านักงานสถิติจังหวดั
นครราชสมีา 

1.ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสมีารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานตามภารกิจ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_conte
nt 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

9) O17 E-
Service ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่
พบข้อมูล 

1.การน าระบบการให้บริการ
ออนไลน์ของหน่วยงานตาม
ภารกิจเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา ให้
ประชาชนสามารถรับบริการ
ผ่านออนไลนไ์ด ้

ส านักงานจังหวดั
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้ระบบการให้บริการออนไลน์      
(E-Service) ของหน่วยงานตามภารกิจเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนสามารถรับบริการผ่าน
ออนไลน์ได ้
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_templ
ate/showList?cid=34 

10) O19 รายงาน
การก ากับติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ข้อมูล
ปี 2561 

1.การรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้น ารายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
orm_template/2020-07_6badde294e9ec3d.pdf 

11) O23 สรุปผล
การจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุ
รายเดือน ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
ไม่พบข้อมูล  

1. จัดท ารายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดรุาย
เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
2. น ารายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุราย
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานอ านวยการ) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้น ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุรายเดือน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
และรายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรุาย
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=
3 
 

12) O24 รายงาน
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าปี ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่

1. จัดท ารายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
2. น ารายงานผลการจัดซื้อจัด

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานอ านวยการ) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้น ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=
3 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=33
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=33
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_content
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_content
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=34
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=34
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_form_template/2020-07_6badde294e9ec3d.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_form_template/2020-07_6badde294e9ec3d.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=3
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=3
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=3
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=3


จังหวัดนครราชสีมา  

ระบุ url. จ้างหรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา และ
เว็บไซตห์น่วยงาน 

 

13) O25 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล 

1.จัดท านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้มีประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
05_696c265c3b55783.pdf 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในจังหวัดนครราชสีมาทราบ 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
05_47766a0bcb496be.pdf 

14) O26 การ
ด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล 

1.จัดท ารายงานผลตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้จัดท ารายงานผลตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_620640700ef62fb.pdf 
 

15) O27 
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากร ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
เป็นเพียงจดหมาย
แจ้งให้หัวหน้าส่วน
ด าเนินการพิจารณา
เลื อนเงินเดือน  

1.ออกประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้มีประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
05_c83a9dded5ab5ca.pdf 

16) O28 รายงาน
ผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล 

1.จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้จัดท ารายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_bee6f730d91e835.pdf 
 

17) O29 แนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื องร้องเรียนการ
ทุจริต ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ข้อมูล
ไม่สมบูรณ ์

1.จัดท าแผนผังการปฏิบัติการ
จัดการเรื องร้องเรียนการทุจรติ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2.ออกประกาศมาตรการ
จัดการเรื องร้องเรียนการทุจรติ 
3.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาจัดท าแผนผงัการปฏิบัติการจัดการ
เรื องร้องเรียนการทุจรติเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_987766ebd3d4c5b.pdf 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n

https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_696c265c3b55783.pdf
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https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_47766a0bcb496be.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_47766a0bcb496be.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_47766a0bcb496be.pdf
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https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_c83a9dded5ab5ca.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_c83a9dded5ab5ca.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-05_c83a9dded5ab5ca.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_bee6f730d91e835.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_bee6f730d91e835.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_bee6f730d91e835.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_987766ebd3d4c5b.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_987766ebd3d4c5b.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_987766ebd3d4c5b.pdf
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf


จังหวัดนครราชสีมา  

ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

18) O30 ช่องทาง
แจ้งเรื องร้องเรียน
การทุจริต ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
ไม่มีช่องทางหน้า
เว็บไซต ์

1. จัดท าระบบรับเรื อง
ร้องเรียนการทจุริตผ่านระบบ
ออนไลน์เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
2.แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบและ
เผยแพรร่ะบบรับเรื องร้องเรียน
การทุจริต 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้จัดท าระบบรับเรื องร้องเรียนการ
ทุจริตผา่นระบบออนไลน์เผยแพรผ่่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/complain/s
howList?cid=2 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
ลงวันที  30 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 

19) O31 ข้อมลู
เชิงสถิติเรื อง
ร้องเรียนการทจุริต
ประจ าปี ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า 
ข้อมูลไมส่มบรูณ์
ขาดประเภทเรื อง
ร้องเรียน 

1.จัดท ารายงานสถติิเรื อง
ร้องเรียนการทจุริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.จัดรายงานสถติิเรื อง
ร้องเรียนการทจุริตรอบ 6 
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้จัดท ารายงานสถิติเรื องร้องเรียน
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_corru
pt_stats 
2.จัดรายงานสถติิเรื องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_corrupt_stats/2020-
07_d0ca18c2b7d91c8.pdf 

20) O32 ช่อง
ทางการรับฟังความ
คิดเห็น ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่
พบข้อมูล  

1.จัดท าช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ผ่านระบบออนไลนผ์่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้จัดท าช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/webboard 

21) O33 การเปิด
โอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่
พบข้อมูล 

1.การจัดกิจกรรม เปดิเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น โดยเปดิโอกาส
ให้มสี่วนร่วมของภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และผู้ที 
เกี ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด) 

1.จังหวัดได้จดัท ารายงานผลการเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที เกี ยวข้อง พร้อม
ทั้งรายงานผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_templ
ate/showList?cid=41 

22)  O35 การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้บริหาร ผู้ตรวจได้
ให้ ค วาม เห็ น ว่ า 
กิจกรรมที แจ้ งไม่
เกี ยวข้ องกับการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
ความโปร่งใส 

1. การจัดให้กิจกรรม การ
ประชุมโดยผู้บริหารมีสา่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมด้าน
ความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้จัดงานวันต่อต้านคอรร์ัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance”เมื อวันที  
9 ธันวาคม 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีาได้
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริต เพื อปลูกฝังค่านิยม
และทัศนคติให้บคุลากรในสังกัด มคีวามรู้ความเข้าใจ ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต และการ
บริหารงานและปฏบิัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/content_pu
wa/cate/2 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_news_form_center/2020-07_33ff7a333778350.pdf
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https://www2.nakhonratchasima.go.th/webboard
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=41
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https://www2.nakhonratchasima.go.th/content_puwa/cate/2
https://www2.nakhonratchasima.go.th/content_puwa/cate/2


จังหวัดนครราชสีมา  

2.จังหวัดนครราชสมีาจัดโครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
การยกระดับค่าคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสมีาได้เปน็ประธานในการเปิดงานฯ 
และกลา่วย้ าเตือนการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และการยกระดับคา่
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
06_a7eab59b801aa48.jpg 

23) O36 การ
ประเมินความเสี ยง
การทุจริตประจ าปี 
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า เป็น
คูม่ือการวิเคราะห์
ความเสี ยงเกี ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

1. จัดท าการประเมินความ
เสี ยงการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. จัดท าคู่มือการประเมิน
ความเสี ยงการทุจรติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดไดจ้ัดท าการ
ประเมินความเสี ยงการทุจริต ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form_templ
ate/showList?cid=32 
2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดไดจ้ัดท าคู่มือการ
ประเมินความเสี ยงการทุจริต ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
orm_template/2020-06_1bf79ed7fc41460.PDF 

24) O37 การ
ด าเนินการเพื อ
จัดการความเสี ยง
การทุจริต ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า 
url ไม่ถูกต้อง  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการใน
การประเมินความเสี ยงการ
ทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
2. รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมการวิเคราะห์ความ
เสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดกิจกรรมการจัดการความเสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยคลินิกส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๓ เมื อวันพฤหัสบดทีี  2 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบญุเหลือ 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 2 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
orm_template/2020-07_77b4b7b68c918ee.JPG 
2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมาได้
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการวเิคราะห์ความ
เสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะเกดิการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
orm_template/2020-07_b1224bef1fdd0bb.pdf 

25) O38 การ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ผู้ตรวจได้ให้

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัดด าเนินการจัดให้
มีกิจกรรมาโดยผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมาได้
ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และการยกระดับคา่
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
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จังหวัดนครราชสีมา  

ความเห็นว่า 
กิจกรรมไม่
เกี ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานอยา่ง
ซื อสัตย ์

การปฏิบัติงานอยา่งซื อสัตย์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัดจดัท าสรปุ
รายงานผลการด าเนินการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื อวันศุกร์ที  12 
มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอรพิม บี 
โรงแรมสีมาธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
06_a7eab59b801aa48.jpg 
2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมา
จัดท าสรุปรายงานผลการงานวันตอ่ต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที  9 ธันวาคม 
2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
06_515ba6155f290d9.jpg 

26) O39 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า 
เป็นการด าเนินงาน
ปี 2561  

1.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัดจดัท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัดด าเนินการก ากับ
ติดตามและรายงานผลการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1. ส านักงานจังหวัดนครราชสีมาได้จัดแผนปฏิบัตริาชการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เผยแพร่
ที หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
06_1dda0ddba960506.pdf 
2.ส านักงานจังหวดันครราชสีมาได้จัดแผนปฏิบัตริาชการ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เผยแพร่
ที หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
06_54fa23067871abe.pdf 
3.จังหวัดนครราชสมีาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื อง มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา ลงวันที  30 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ที 
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 
4.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดกิจกรรมการจัดการความเสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยคลินิกส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๓ เมื อวันพฤหัสบดทีี  2 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบญุเหลือ 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 2 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
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จังหวัดนครราชสีมา  

orm_template/2020-07_77b4b7b68c918ee.JPG 
27) O48 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ข้อมูล
ผิดพลาด เป็น
ประกาศมาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูสาร
ธารณะ 

1.ออกประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
จังหวัดนครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บคุลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบและ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัด) 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื อง มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา ลงวันที  30 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ที 
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2020-
07_33ff7a333778350.pdf 
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