
จังหวัดนครราชสีมา  

 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา 
*********** 

 1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: 93.23 คะแนน อยู่ในระดับผล
การประเมิน: A ประกอบด้วยคะแนนตามตัวชี้วัด โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้  
 1) แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการมีค่าต  าสุด ข้อ I20 เท่ากับ 78.41 คะแนน ซึ งหน่วยงาน                      
ต้องมีจัดท าผังขั้นตอนหรือคู่มือการขออนุญาตเพื อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ มี                         
ความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื อเผยแพร่ข้อมูลที เป็นปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้มี
บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากร               
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
 2) แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต  าสุด ข้อ E14 เท่ากับ 78.96 
คะแนน ซึ งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง                 
โดยหน่วยงานท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และรวบรวมสรุปรายงานผลเพื อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน           
ได้ดีขึ้นและมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ                
e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที รัฐ  
 3) ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต  าสุด              
แต่มีเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่พบข้อมูล                 
บางเดือน ไม่ได้ระบุการสรุปรายเดือน แต่ไม่ได้พิจารณาให้ 0 คะแนน ซึ งหน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง               
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และโดยต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ลงผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา  
 2. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไปปรับปรุง                   
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการมีค่าต  าสุด เท่ากับ 
78.41 คะแนน ข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  ซึ งหน่วยงานต้องท าผังขั้นตอนหรือคู่มือการขออนุญาตเพื อยืมทรัพย์สิน                   
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น จัดท ามาตรการภายในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน  
 ข้อที ได้คะแนนน้อยที สุด คือ ข้อ I12 หัวข้อการประเมิน หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด มีผลคะแนนเพียง 79.58 คะแนน แสดงให้เห็น บุคลากร
ภายในหน่วยงาน/จังหวัด ยังไม่ทราบข้อมูลเกี ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา                
ควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เรื องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น  พร้อมทั้งน า
ขึ้นเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมาเพื อให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการและประชาชนได้รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 
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ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/

จุดอ่อนจากการ
ประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื อยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด  

1. การประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา  
2. การเผยแพร่และแจ้ง
เวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 
  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 

 1.จังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื อง มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัด
นครราชสมีา ลงวันที   เมษายน 2564 ได้เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_ne
ws_form_center/2021-05_f99d4287639ec56.pdf 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้รวบรวมขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื อยมืทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานได้เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_form_o
rder/showList?cid=3 
3.จังหวัดนครราชสมีาได้รวบรวมคู่มือการปฏิบตัิงานและ
มาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการเผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา  
https://www2.nakhonratchasima.go.th/howto_servic
e 

-หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่าน  
มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณมาก
น้อยเพียงใด 

1. เผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด
นครราชสมีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 และรายงานผลการ
ก ากับและผลด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
บนเว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
2. จัดท ารายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
(Annual Report 2020) 
จังหวัดนครราชสีมา 
3. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์
หน้าส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื อการ
พัฒนาจังหวัด) 

1. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/ebook_strateg
y 
2. จังหวัดนครราชสมีาได้เผยแพรแ่ผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/ebook_stra
tegy 
3. จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Annual 
Report 2020) จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
4. มีระบบข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที 
ออนไลน์และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที ที 
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/suggestio
n 
5. จังหวัดนครราชสมีาจัดรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานการด าเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
นครราชสมีาและกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



จังหวัดนครราชสีมา  

ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่ที หน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_for
m_template/2021-03_4710c70970bdad8.pdf 

 
 3. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไปปรับปรุง
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต  าสุด เท่ากับ  
78.96 คะแนน ข้อที ได้คะแนนน้อยที สุด ข้อ E14 หัวข้อการประเมิน หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาส                        
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน                   
/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ งหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยหน่วยงานท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา                        
และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวบรวมสรุปรายงานผลเพื อด าเนินการปรับปรุง                    
และพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ได้ดีขึ้น และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็น
ความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลต  าที สุด ซึ งจังหวัด

นครราชสีมาจะต้องน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ งขึ้นและท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา 
และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพื อให้ผู้รับข้อมูลรับทราบข้อมูล ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน เพื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น และให้ผู้ที รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  

ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-หน่วยงานที ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

1.จังหวัดนครราชสมีามี
ช่องทางให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  
2.จังหวัดนครราชสมีามี
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที 
ผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา 
3.การยื นเรื องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
4. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา (กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล) 
และส่วนราชการประจ า
จังหวัดนครราชสีมาทุก
ส่วน 

1. จังหวัดนครราชสมีามีระบบข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ออนไลนแ์ละระบบประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/sugge
stion 
2.จังหวัดนครราชสมีามรีะบบยื นเรื องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์บนเวบ็ไซต์จังหวดั
นครราชสมีา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/com
plain/showList?cid=2 
3.จังหวัดนครราชสมีามีช่องทางรบัฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/web
board 



จังหวัดนครราชสีมา  

นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 
 

4.จังหวัดนครราชสมีาเปดิโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส่วน
ราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/form
_template/showList?cid=41 
5.จังหวัดนครราชสมีามีช่องทางในการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตามภารกิจหลักของส่วน
ราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา
https://www2.nakhonratchasima.go.th/poll 
6. จังหวัดนครราชสมีาจัดท ารายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news
_content 

 
  4. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)                      
ไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต  าสุดแต่มีเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ข้อ O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่พบข้อมูลบางเดือน ไม่ได้ระบุการสรุปรายเดือน แต่ไม่ได้
พิจารณาให้ 0 คะแนน ซึ งหน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในกรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้นและต้องน าข้อมูลเผยแพร่ทุกเดือน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที ซื้อหรือจ้าง วงเงินที ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื อ
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงเหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป เลขที และวันที ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา 

ตารางผลการด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก
การประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจดัหาพัสดุราย
เดือน ผู้ตรวจได้ให้
ข้อเสนอแนะ 
ไม่พบข้อมลูบางเดือนไมไ่ด้
ระบุการสรปุ 
รายเดือนแต่ไม่ได้พิจารณา
ให้ 0 คะแนน 
 

1.การประกาศมาตรการ
ภายในเพื อป้องกันการ
ทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสมีาเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 
3.จัดกิจกรรมการจดัการ
ความเสี ยงกับการ
ปฏิบัติงานที อาจจะเกิด
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ

 ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา(กลุ่ม
งานอ านวยการ) 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุกส่วน 

1.จังหวัดนครราชสมีาได้มีค าสั งจังหวัดนครราชสีมา ที  
1505/2564 ลงวันที  5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื อง ค าสั ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานในการ
ขับเคลื อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั นกรอง 
การด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด
นครราชสมีา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื อ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบและขับเคลื อน รวบรวม ตรวจสอบ และ
กลั นกรองการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสมีา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_it
a/2021-02_2b66e3cbb7b6dd9.pdf 
2.จังหวัดนครราชสมีาได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื อง 
มาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสมีา 



จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ลงวันที  เมษายน 2564 
-มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในจงัหวัดนครราชสีมาทราบ 
จังหวัดไดเ้ผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์จงัหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_n
ews_form_center/2021-
05_f99d4287639ec56.pdf 
3. จังหวัดนครราชสมีาได้การเผยแพร่สรุปผลการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุรายเดือน และน าข้อมลูรายละเอียด
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง เช่น งานที ซื้อหรือจ้าง วงเงินที ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและ
ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงเหตผุลที 
คัดเลือกโดยสรุป เลขที และวันที ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงสรุปผลการจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/news/?cid=
3&scid=11 
4. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดกิจกรรมการจัดการความเสี ยงกับการปฏิบัติงานที อาจจะ
เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยคลินิกส่งเสรมิธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจรติ 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๓ เมื อวันศุกร์ที  30 เมษายน 2564 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 2 ได้เผยแพร่ที หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_f
orm_template/2021-04_80acd00080744e8.jpg 


