
จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา 

***********

1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: 67.12 คะแนน อยู่ในระดับผลการ
ประเมิน: C ประกอบด้วยคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 93.22 
2 การใช้อ านาจ 89.65 
3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.91 
4 การใช้งบประมาณ 85.57 
5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 58.63 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.64 
7 คุณภาพการด าเนินงาน 76.04 
8 การปรับปรุงการท างาน 70.77 
9 การป้องกันการทุจริต 61.61 

10 การเปิดเผยข้อมลู 30.60 
โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้  

1. แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 84.63 ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและ
ปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 

2. แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 70.77 ซึ่งหน่วยงานต้อง
มีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้อง
มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 30.6 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท า
เว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรแผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร 
โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ได้ 
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 2. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 89.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 0.00% 0.00% 28.04% 71.96% 90.75 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.93% 0.93% 30.84% 67.29% 88.26 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

85.18 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาตดิต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

1.87% 0.00% 39.25% 58.88% 85.18 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 87.76 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 28.04% 71.96% 90.75 

ให้ความส าคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 1.87% 0.00% 40.19% 57.94% 84.87 

พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.93% 35.51% 63.55% 87.65 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัตงิานการ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

99.38 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
 

1.87% 98.13% 98.13 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับสิ่ง
ดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม ่

98.75 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
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I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัตงิานการ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

99.38 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 
 

3.74% 96.26% 96.26 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

98.75 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.93% 99.07% 99.07 

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นคา่บริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 

2.80% 97.20% 97.2 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 69.84 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

 
 

0.93% 23.36% 41.12% 34.58% 69.84 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 88.58 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 35.51% 64.49% 88.28 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้

1.87% 0.00% 28.04% 70.09% 88.88 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 95.36 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชนส์่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
 

87.85% 10.28% 1.87% 0.00% 95.36 
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I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

96.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

คะแ
นน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิก
จ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานลว่งเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือคา่เดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 
 

89.72% 10.28% 0.00% 0.00% 96.6
1 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 

88.67 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.67% 0.93% 18.69% 75.70% 88.53 

เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบ 
การรายใดรายหนึ่ง 
 

82.24% 9.35% 0.93% 7.48% 88.81 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

74.35 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 3.74% 7.48% 42.99% 45.79% 77.07 

ทักท้วง 6.54% 7.48% 40.19% 45.79% 75.19 

ร้องเรียน 14.02% 6.54% 32.71% 46.73% 70.80 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 84.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน
มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 45.79% 54.21% 84.89 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 82.09 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 
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I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 82.09 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 1.87% 50.47
% 

47.66% 82.09 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

82.06 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี
การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

1.87% 3.74% 41.12% 53.27% 82.06 

 

 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 96.29 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
สั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด 

89.72% 9.35% 0.93% 0.00% 96.29 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อย
เพียงใด 

97.83 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
สั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มาก
น้อยเพียงใด 

95.33% 3.74% 0.00% 0.93% 97.83 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 94.75 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 84.11% 15.89% 0.00% 0.00% 94.76 



จังหวัดนครราชสีมา  

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 94.75 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 89.72% 9.35% 0.00% 0.93% 95.98 

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง 

83.18% 14.95% 0.93% 0.93% 93.5
0 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

97.22 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเอาทรัพยส์ินของราชการไป
เป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

91.59% 8.41% 0.00
% 

0.00% 97.22 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 

74.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

3.74% 7.48% 50.47% 38.32% 74.60 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยมืทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

86.39 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

0.93% 2.80% 32.71% 63.55% 86.39 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

98.77 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



จังหวัดนครราชสีมา  

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 

74.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมี
การน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

96.26% 3.74% 0.00% 0.00% 98.77 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถกูต้อง มากน้อย
เพียงใด 

75.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

2.80% 10.28% 44.86% 42.06% 75.50 



จังหวัดนครราชสีมา  

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

82.96 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1.87% 5.61% 34.58% 57.94% 82.96 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 92.90 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ
ท่าน ให้ความส าคญักับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อย 
เพียงใด 

0.00% 0.93% 19.63% 79.44% 92.90 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 84.11 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

85.05% 14.95% 85.05 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 83.18% 16.82% 83.18 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 82.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

5.61% 2.80% 29.91% 61.68% 82.64 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 81.09 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เฝ้าระวังการทุจรติ 1.87% 2.80% 32.71% 62.62% 85.46 

ตรวจสอบการทุจรติ 4.67% 1.87% 36.45% 57.01% 82.05 

ลงโทษทางวินัย 11.21% 7.48% 24.30% 57.01% 75.76 



จังหวัดนครราชสีมา  

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

84.53 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.93% 3.74% 36.45
% 

58.88% 84.53 
 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 

82.49 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 

0.00% 7.48
% 

32.71
% 

59.81
% 

84.20 

สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้ 1.87% 5.61
% 

37.38
% 

55.14
% 

82.04 

มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.93% 6.54
% 

34.58
% 

57.94
% 

83.27 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อ
ตนเอง 

1.87% 8.41
% 

36.45
% 

53.27
% 

80.47 

 
การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต่ าสุด  เท่ากับ 84.63                      
ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน  

 ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อ I7 หัวข้อการประเมิน ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนเพียง 69.84 คะแนน แสดงให้เห็น บุคลากรภายในหน่วยงาน/จังหวัด 
ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช่จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น  พร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการและประชาชนได้รับทราบแผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังด าเนินการแล้ว 

-มีแผนหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมี
คุณภาพ  
-จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานให้ชัดเจน
และวางแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้า
ระวังการทุจริต รวมถึงให้
น าข้อเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมา
พัฒนาและปรับปรุง
หน่วยงานของท่านให้
ชัดเจน 

1.การจัดแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จังหวัด
นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และจัด
แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. ออกประกาศ
จังหวัดเรื่องมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต  
3. การเผยแพร่และ
แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสีมาทราบ 
4.จัดกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงกับ
การปฏิบัติงานที่อาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัด
นครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม 
๓. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. มาตรการใน
การป้องกันการ
รับสินบน 
6. มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๗. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา 
(กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล) 

  

-เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี

1. เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 

๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

ของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 และ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้
บุคลากรภายในจังหวัด
นครราชสีมาทราบ 
3. ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา 

๒. มาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม 
 

(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด) 
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 3. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 67.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

12.77% 9.36% 41.70% 36.17% 67.20 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

7.23% 13.19% 46.38% 33.19% 68.62 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกท่่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

69.85 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเทา่
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

3.40% 20.85% 38.72% 37.02% 69.85 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

72.43 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

1.70% 17.45% 42.98% 37.87% 72.43 

 E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัตงิาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.15 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 1.70% 98.30% 98.30 

ทรัพย์สิน 0.43% 99.57% 99.57 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.43% 99.57% 99.57 



จังหวัดนครราชสีมา  

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

70.85 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชนข์อง
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก
น้อยเพียงใด 

1.70% 20.43% 41.70% 36.17% 70.85 

E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 62.21 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 10.64% 17.45% 47.23% 24.68% 62.09 

มีช่องทางหลากหลาย 2.98% 28.94% 46.38% 21.70% 62.33 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

63.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพยีงใด 

0.43% 29.36% 48.51% 21.70% 63.89 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 96.17 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 
คะแน
น 

หน่วยงานท่ีทา่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

 

96.17% 3.83% 96.1
7 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

69.43 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

 

0.85% 23.40% 42.55% 33.19% 69.43 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรอืไม ่ 91.49 
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หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติ
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม ่
 

91.49% 8.51% 91.49 

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 68.80 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/
การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
 

2.13% 14.47% 58.72% 24.68% 68.80 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 63.05 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

8.09% 21.70% 43.40% 26.81% 63.05 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่

94.04 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

94.04% 5.96% 94.04 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

63.25 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วน
ร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

0.85% 23.40% 61.28% 14.47% 63.2
5 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 64.71 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 
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E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 64.71 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
การด าเนินงาน/การให้บริการ ใหม้ีความ
โปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

4.68% 27.23% 37.45% 30.64% 64.71 

 
การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 
70.77 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 และจะเห็นได้ว่า ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ E6 หัวข้อการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 62.21 คะแนน คือ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีผลคะแนน
เพียง 62.09 คะแนน และมีช่องทางหลากหลาย มีผลคะแนนเพียง 62.33 คะแนน  
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลต่ าที่สุด ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาจะต้องน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รับข้อมูลและประชาชนรับทราบข้อมูล 
และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้ง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจง่าย และให้ผู้ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีหลายช่องทาง เข้าถึงง่าย และ
ไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา Facebook Instagram และ twitter เป็นต้น 

 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังด าเนินการแล้ว 

การปรับปรุงระบบการท างาน 
-มาตรการลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการ 
ณ จุดเดียว (one stop 
service)  

1.การจดัให้มีการ
ให้บริการ ณ จดุเดยีว 
(one stop service) ณ 
ห้างสรรพสินค้า ให้บริการ
ประชาชนและอ านวย
ความสะดวกในจุดเดียว 
2.ออกประกาศจังหวัด
นครราชสมีา เรื่อง การ
เปิดให้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service:OSS) จังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
 

-ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
นครราชสมีา 
-ส านักงานขนส่ง
จังหวัด
นครราชสมีา 
-ส านักงาน
จัดหางานจัง
จังหวัด
นครราชสมีา 
-ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมือง
นครราชสมีา 
-ส านักงาน
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แรงงานจังหวัด
นครราชสมีา 
-สถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครราชสมีา 
-การประปา
ส่วนภูมภิาค
สาขา
นครราชสมีา 
-ส่วนบริการ
ลูกค้าจังหวัด
นครราชสมีา 
บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 
-ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสมีา 

-การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

1.มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
2. ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
3.การยื่นเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
 

 

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล) 

  

การเผยแพร่ข้อมลูของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี
ลักษณะดังต่อไปนี้  
-เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  
-มีช่องทางหลากหลาย  

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

๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. มาตรการในการ
ป้องกันการรับ
สินบน 
6. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 
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ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๗. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
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สรุปคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O1 โครงสร้าง - 100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร - 100.00 
O3 อ านาจหน้าที่ ไม่พบข้อมูล 0.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์ 

หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
มีเพียงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 0.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ขาดแผนที่ตั้งหน่วยงาน 0.00 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดกฎหมายเกี่ยวข้องมีเพียง พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสาร 
0.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O8 Q&A มีลิงค์ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 0.00 
O9 Social Network - 0.00 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี - 100.00 
O11 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี                     
รอบ 6 เดือน 

- 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

- 100.00 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
** 

- 100.00 
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การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
** 

- 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ** มีเพียงการวัดความพึงพอใจเว็บไซต์ 0.00 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจการให้บริการ ** 
มีเพียงการวัดความพึงพอใจเว็บไซต์ 0.00 

O17 E-Service ** - 0.00 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

- 100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ข้อมูลปี 2561 0.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

- 100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

- 100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

- 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ไม่พบข้อมูล 0.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

ไม่ระบุ url 0.00 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล * 

- 0.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบาล  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ** 

- 0.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล *** 

เป็นเพียงจดหมายแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา - 0.00 
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ทรัพยากรบุคคลประจ าปี **** 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 0.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ไม่มีช่องทางหน้าเว็บไซต์ 0.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลไม่สมบูรณ์  
ขาดประเภทเรื่องร้องเรียน 

0.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ไม่พบข้อมูล 0.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 
ไม่พบข้อมูล 0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร - 100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรมที่แจ้งไม่เก่ียวข้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านความ
โปร่งใส 

0.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

เป็นคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

0.00 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

url ไม่ถูกต้อง 0.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมไม่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 

0.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

เป็นการด าเนินงานปี 2561 0.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต

- 100.00 
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ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี 
- 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น ผลคะแนน 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- 100.00 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 

- 100.00 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- 100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

- 100.00 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน - 100.00 
O47 มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- 100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล 
พินิจ 

ข้อมูลผิดพลาด เป็นประกาศมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลสารธารณะ 

0.00 

 
การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) พบว่า มีประเด็นการตรวจที่ไม่ได้คะแนน จ านวน 27 ข้อ ดังนี้ 
 1) O3 อ านาจหน้าที่ ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 2) O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า มีเพียงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 

ปี 
 3) O5 ข้อมูลการติดต่อ ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ขาดแผนที่ตั้งหน่วยงาน  
 4) O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ขาดกฎหมายเกี่ยวข้องมีเพียง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 5) O8 Q&A ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า มีลิงคแ์ต่ไม่สามารถเข้าถึงได้  
 6) O9 Social Network ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 7) O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า มีเพียงการวัดความพึงพอใจเว็บไซต์  
 8) O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า มีเพียงการวัดความพึง

พอใจเว็บไซต์  
 9) O17 E-Service ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล 
 10) O19 รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 

ข้อมูลปี 2561 
 11) O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 12) O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่ระบุ url. 
 13) O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 14) O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล 



จังหวัดนครราชสีมา  

 15) O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า เป็นเพียงจดหมายแจ้งให้
หัวหน้าส่วนด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

 16) O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล 
 17) O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลไม่สมบูรณ์  
 18) O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไมม่ีช่องทางหน้าเว็บไซต์  
 19) O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขาด

ประเภทเรื่องร้องเรียน  
 20) O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 21) O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล  
 22) O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า กิจกรรมที่แจ้งไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

พัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส 
 23) O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า เป็นคู่มือการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 24) O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า url ไม่ถูกต้อง  
 25) O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า กิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

วัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  
 26) O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า เป็นการด าเนินงานปี 2561  
 27) O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลผิดพลาด เป็นประกาศมาตรการ

เผยแพร่ข้อมูลสารธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม รายงาน
ความก้าวหน้าและสรุปผล  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังด าเนินการแล้ว 

1) O3 อ านาจหน้าท่ี ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล  

1.การน าข้อมูลอ านาจ
หน้าท่ีของจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพรผ่่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  
 
 

 ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

2) O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า มีเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

1.การน าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
และรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 
3.การออกประกาศ
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  
 
 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

3) O5 ข้อมูลการตดิต่อ 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
ขาดแผนท่ีตั้งหน่วยงาน 

1.การน าข้อมูลการติดต่อ 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ เบอร์
โทรสาร อีเมล์  
ที่อยู่หน่วยงาน แผนที่ตั้ง
หน่วยงานเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

4) O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
ขาดกฎหมายเกี่ยวข้องมีเพียง 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

1.การน าระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อของ
จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

5) O8 Q&A ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า มีลิงค์แต่ไม่
สามารถเข้าถึงได ้  

1.การน าแชทบอท หรือ
ช่องถาม-ตอบ (Q&A) 
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา ให้
ประชาชนไดส้อบ-ถาม
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
ได ้

1. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

6) O9 Social Network 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่
พบข้อมูล 

1.การน า Facebook 
Instagram  
Twitter youtube 
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 3.การออกประกาศ
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

7) O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า มีเพียงการวัด
ความพึงพอใจเว็บไซต ์  

1.การน าข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการของ
หน่วยงานตามภารกิจ
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
3.การออกประกาศ
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา  

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
3.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา  

  

8) O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า มีเพียงการวดั
ความพึงพอใจเว็บไซต ์

1.การน ารายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน
ตามภารกิจเผยแพรผ่่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
3.การออกประกาศ
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา  

1. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 

ส านักงานสถิติ
จังหวัด
นครราชสมีา 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

พ.ศ. ๒๕๖3 
 

9) O17 E-Service ผู้ตรวจ
ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบ
ข้อมูล 

1.การน าระบบการ
ให้บริการออนไลน์ของ
หน่วยงานตามภารกิจ
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา ให้
ประชาชนสามารถรับ
บริการผ่านออนไลนไ์ด ้

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

10) O19 รายงานการก ากับ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็น
ว่า ข้อมูลปี 2561 

1.การรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

11) O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดรุาย
เดือน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็น
ว่า ไม่พบข้อมลู  

1. จัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
2. น ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

1. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดทุก
ส่วน 

  

12) O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหา
พัสดุประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไมร่ะบุ url. 

1. จัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
อ านวยการ) 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

2563  
2. น ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา และ
เว็บไซตห์น่วยงาน 

 และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดทุก
ส่วน 

13) O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่
พบขอ้มูล 

1.จัดท านโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ  

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

  

14) O26 การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบข้อมลู 

1.จัดท ารายงานผลตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

  

15) O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
เป็นเพียงจดหมายแจ้งให้
หัวหน้าส่วนด าเนินการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

1.ออกประกาศหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

  

16) O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบข้อมลู 

1.จัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 
 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

17) O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ผู้ตรวจได้ให้ความเห็น
ว่า ข้อมูลไม่สมบูรณ ์

1.จัดท าแผนผังการ
ปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
2.ออกประกาศมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
3.แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. มาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 

  

18) O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่มีช่องทาง
หน้าเว็บไซต ์

1. จัดท าระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตผ่าน
ระบบออนไลน์เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา 
2.แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบและ
เผยแพรร่ะบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

  

19) O31 ข้อมลูเชิงสถิตเิรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตประจ าปี 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
ข้อมูลไมส่มบรูณ์ขาดประเภท
เรื่องร้องเรียน 

1.จัดท ารายงานสถติิเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2.จัดรายงานสถติิเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตรอบ 6 
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

  

20) O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า ไม่พบข้อมลู
  

1.จัดท าช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 

  

21) O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูล 

1.การจัดกิจกรรม เปดิเวที
รับฟังความคิดเห็น โดย
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายงานผล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563ผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 

   

22) O35 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจได้ให้
ความเห็นว่า กิจกรรมที่แจ้ง

1. การจัดให้กิจกรรม การ
ประชุมโดยผู้บริหารมีสา่
วนร่วมในการด าเนิน

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ

  



จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านความ
โปร่งใส 

กิจกรรมด้านความโปร่งใส 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 

23) O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
เป็นคู่มือการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

1. จัดท าการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. จัดท าคู่มือการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 



24) O37 การด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสีย่งการ
ทุจริต ผู้ตรวจได้ให้ความเห็น
ว่า url ไม่ถูกต้อง 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2. รายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 



25) O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ผู้ตรวจได้
ให้ความเห็นว่า กิจกรรมไม่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย ์

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จังหวดั
ด าเนินการจัดให้มีกิจกรร
มาโดยผู้บรหิารมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานอยา่ง
ซื่อสัตย์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จังหวดัจัดท า
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. มาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 





จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนรวม 
26) O39 แผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
เป็นการด าเนินงานปี 2561

1.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จังหวดัจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จังหวดั
ด าเนินการก ากับติดตาม
และรายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563เผยแพร่ผา่น
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. มาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 



27) O48 มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า 
ข้อมูลผดิพลาด เป็นประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมลูสาร
ธารณะ 

1.ออกประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ของจังหวัดนครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 
3เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
3.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
จังหวัด) 






