
จังหวัดนครราชสีมา  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา 

*********** 

 
 

  
  1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: 93.23 คะแนน อยู่ในระดับผล            

การประเมิน: A (85.00-94.99 คะแนน) ประกอบด้วยคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือการในประเมินฯ 

1. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) (เฉลี่ยคะแนนรวม 
100 คะแนน) 

2. การป้องกันการทุจริต 100.00 

3. การปฏิบัติหน้าที ่ 95.94 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) (เฉลี่ยคะแนนรวม 
91.15  คะแนน) 

4. การใช้อ านาจ 91.67 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.23 
6. การใช้งบประมาณ 89.37 
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.56 
8. คุณภาพการด าเนินงาน 87.91 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก (EIT)  
(เฉลี่ยคะแนนรวม 86.28 คะแนน) 

9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.30 
10. การปรับปรุงการท างาน 84.63 
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โดยมีข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ดังนี้ 
   จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึง                      
การตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 
 

โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้  
 1. แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต่ าสุด ข้อ I20 เท่ากับ 78.41 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องมี
จัดท าผังขั้นตอนหรือคู่มือการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวก                    
และชัดเจนมากขึ้น และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม                
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนา
และปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
 2. แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต่ าสุด ข้อ E14 เท่ากับ 78.96 
คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
โดยหน่วยงานท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 และรวบรวมสรุปรายงานผลเพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงานได้ดีขึ้นและมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ                
การให้บริการผ่านระบบ e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต่ าสุด              

แต่มีเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่พบข้อมูล                 
บางเดือน ไม่ได้ระบุการสรุปรายเดือน แต่ไม่ได้พิจารณาให้ 0 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และโดยต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ลงผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา  
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     2. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา 
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การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ าสุด ข้อ I20 หัวข้อ             
การประเมิน ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนเพียง 78.41 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องมีจัดท าผังขั้นตอนหรือคู่มือการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกและชัดเจนมากข้ึน และน าขึ้นเว็บไซต์              
ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
 และข้อ I12 หัวข้อการประเมิน หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนรวมเพียง 79.58 คะแนน โดยมีหัวข้อ ดังนี้  
 -สอบถาม ได้คะแนน 83.93 คะแนน  
 -ทักท้วง ได้คะแนน 79.85 คะแนน  
 -ร้องเรียน ได้คะแนน 74.96 คะแนน 
 แสดงให้เห็นบุคลากรภายในหน่วยงาน/จังหวัด ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์  เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบมากขึ้น พร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และประชาชน
ได้รับทราบแผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
   ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1.เผยแพร่แผนผังการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานบน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2.เผยแพร่คูม่ือปฏิบัติงาน
ส่วนราชการในหน่วยงาน
บนเว็บไซตจ์ังหวัด

1.ออกค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะท างานในการ
ขับเคลื่อน 
รวบรวม 
ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการ

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 
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นครราชสมีา ด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐของจังหวัด
นครราชสมีา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: 
ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  
2.ออกประกาศ
จังหวัดเรื่อง
มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและแจ้ง
เวียนให้บคุลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 
โดยมมีาตรการ 
ดังนี ้
-มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-มาตรการให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 
-มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
- มาตรการในการ
ป้องกันการรับ
สินบน 
- มาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

-เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของจังหวัด
นครราชสมีา 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
บนเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาทราบ 
3. ติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์หน้า
ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด)
ส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 
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 3. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา 
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การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 78.96 คะแนน             
ซึ่งหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง                             
โดยหน่วยงานท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และรวบรวมสรุปรายงานผลเพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน                  
ได้ดีขึ้น และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ                
e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 และจะเห็นได้ว่า ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ E14 หัวข้อการประเมิน หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 78.96 คะแนน  
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลต่ าที่สุด ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาจะต้องน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รับข้อมูลและประชาชนรับทราบข้อมู ล 
และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา
แสดงความคิดเห็น และให้ผู้ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีหลายช่องทาง เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน เช่น 
เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา Facebook Instagram และ twitter เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น  

1.มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
2.มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
3.มีช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะท างานในการ
ขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการ
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของ
จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
2.ออกประกาศจังหวัด
เรื่องมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
และแจ้งเวียนให้
บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมา
ทราบ โดยมีมาตรการ 
ดังนี ้
-มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 
- มาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน 
- มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุกส่วน 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 

 
สรุปคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 
 การน าผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) พบว่า ไมม่ีประเด็นการตรวจที่ไม่ได้คะแนน แต่มีเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ จ านวน 1 ข้อ คือ ข้อ O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผู้ตรวจได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อมูลบางเดือน ไม่ได้ระบุการสรุป            
รายเดือน แต่ไม่ได้พิจารณาให้ 0 คะแนน ซ่ึงหน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยต้อง
น าข้อมูลต่าง ๆ ลงผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม รายงาน
ความก้าวหน้าและสรุปผล  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

O23 สรุปผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ผู้ตรวจ
ได้ใหค้วามเห็นว่า  
ไม่พบข้อมลูบางเดือน
ไมไ่ดร้ะบุการสรุปราย
เดือนแต่ไม่ได้พิจารณา
ให้ 0 คะแนน 

1.จัดท ารายงานผลการจัด 
ซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือนในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564  
2.น ารายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
รายเดือน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เผยแพร่ผ่าน

1.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างานในการ
ขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของจังหวัดนครราชสมีา 
(Integrity and Transparency 

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

  



จังหวัดนครราชสีมา  

 เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
3. การจดัโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนภูมิภาค 

Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.ออกประกาศจังหวัดเรื่อง
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและแจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัดนครราชสมีาทราบ 
โดยมมีาตรการ ดังนี ้
-มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะ 
-มาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
-มาตรการในการป้องกันการรับ
สินบน 
- มาตรการป้องกันการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 


