












จังหวัดนครราชสีมา  

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา 
 

*********** 

 
1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินฯ 97.04 คะแนน 

อยู่ในระดับผลการประเมิน: AA (95.00 - 100 คะแนน) ประกอบด้วยคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ล าดับ ตัวชี้วัด แบบประเมิน คะแนนที่ได้ เครื่องมือการในประเมินฯ 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

1 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100  OIT เฉลี่ยคะแนนรวม 100 คะแนน 
2 การป้องกันการทุจริต OIT 100 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
3 การปฏิบัติหน้าที ่ IIT  97.85 IIT เฉลี่ยคะแนนรวม 94.23 คะแนน 
4 การใช้งบประมาณ IIT 95.75 
5 การใช้อ านาจ IIT 95.70 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 95.15 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 95.01 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
8 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 94.68 EIT เฉลี่ยคะแนนรวม 95.89 คะแนน 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 94.38 

10 การปรับปรุงการท างาน EIT 93.61 
คะแนนรวม 97.04  

ระดับผลการประเมิน AA 
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ผ่าน 
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 2. ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา. 

ปีงบประมาณ  
แบบประเมิน 

ผลคะแนน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
IIT EIT OIT 

พ.ศ. 2562 87.8 74.48 30.6 67.12 C ไม่ผ่าน 
พ.ศ. 2563 91.15   86.28 100 93.23 A ผ่าน 
พ.ศ. 2564 94.23 95.89 100 97.04 AA ผ่าน 

 

โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้  
    จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน                     
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด               
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ                 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 97.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผล                
การประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA                       
โดยสามารถบรรลุความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้                      
อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเล็กน้อย                       
เพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา                    
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 - เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 
 - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 - เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน                  
ในหน่วยงานของท่าน 
 - ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 - ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 - เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 - เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
 - แกไ้ขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
 - เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา                   
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 - ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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 - ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 - เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
 - ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
 - เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
  1. แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณมีค่าต่ าสุด ข้อ I7 เท่ากับ 92.56 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องแสดง
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน                      
จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบแผนการใช่
จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงให้
น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 2. แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าต่ าสุด ข้อ E14 เท่ากับ                     
91.50 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
โดยหน่วยงานท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และรวบรวมสรุปรายงานผลเพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานได้ดีขึ้น
และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service 
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต่ าสุด โดยมีค่าคะแนนผลการ
ประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอยู่ในระดับสูงจึงต้องรักษาระดับค่าคะแนนและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน             
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     2. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT)  ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา 
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การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ มีค่าต่ าสุด ข้อ I7 
หัวข้อการประเมิน ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด มีผล
คะแนนเฉลี่ยเพียง 92.56 คะแนน และข้อ I12 หัวข้อการประเมิน การใช้งบประมาณ หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลคะแนนรวมเพียง 93.66 คะแนน โดยมี
หัวข้อ ดังนี้  
  - สอบถาม ได้คะแนน 94.45 คะแนน  
  - ทักท้วง ได้คะแนน 93.82 คะแนน  
  - ร้องเรียน ได้คะแนน 92.71 คะแนน 
ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงให้บุคลากรภายในหน่วยงาน/จังหวัด ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์  เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบ
แผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ด้านการใช้งบประมาณ 
-เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของจังหวัด
นครราชสมีา 

1. เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัด
นครราชสีมา 
ผู้รับบริการ และ
ประชาชนได้รับทราบ 
3. ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมาและส่วน
ราชการต่างๆ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
จังหวัดนครราชสีมา4. 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
จังหวัดนครราชสีมา 

1.จังหวัดนครราชสีมา 
ออกค าส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะท างานในการ
ขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
2. จังหวัดนครราชสีมา
จัดแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม               
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ

ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา  
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสีมาทุก
ส่วน 

  

-เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
การใช้งบประมาณและเปิด
โอกาสให้เข้ามสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย

1. เผยแพร่รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน 

ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา  
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ

  



จังหวัดนครราชสีมา  

งบประมาณ 2.เผยแพร่รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด จังหวัด
นครราชสีมา 
3. ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมาและส่วน
ราชการต่างๆ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
จังหวัดนครราชสีมา 
4. เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ ท่ีเป็นปัจจุบัน
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และสาธารณชนรับทราบ
อย่างชัดเจน โดยน าไป
เผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
3. จังหวัดนครราชสีมา
ได้ก าหนดจัดโครงการ
อบรมเพื่อยกระดับผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
4.ออกประกาศจังหวัด
เรื่องมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
และแจ้งเวียนให้
บุคลากรภายในจังหวัด
นครราชสีมาทราบ โดย
มีมาตรการ ดังน้ี 
๑) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
๒) มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
๓) มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  
๔) มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕) มาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน  
6) มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๗) มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
8) มาตรการในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
9) มาตรการการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในจังหวัด
นครราชสีมา 
4. จังหวัดนครราชสีมา
ก ากับติดตามาร
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

พัฒนาจังหวัด)ส่วน
ราชการประจ า
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 



จังหวัดนครราชสีมา  
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในการ
ประชุมระดับจังหวัดทุก
เดือน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ (Info 
Graphic) เว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่ม LINE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 3. สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 
 

 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 
การน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 91.50 คะแนน             
ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยหน่วยงาน
ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรวบรวม
สรุปรายงานผลเพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน                  
ได้ดีขึ้น และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-service) จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
ท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
 และจะเห็นได้ว่า ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ E14 หัวข้อการประเมิน ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน หน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา                 
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 91.50 คะแนน  
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลต่ าที่สุด ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาจะต้องน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รั บข้อมูลและประชาชนรับทราบข้อมูล                
และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี                 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาแสดง    
ความคิดเห็น และให้ผู้ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีหลายช่องทาง เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา Facebook Instagram และ twitter เป็นต้น 

 
 ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต ิ

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม  
รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

ด าเนนิการแลว้ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ด้านการปรับปรุงระบบ
การท างาน  
-การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น  

1. มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
2. มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
3. มีช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์

1.จังหวัดนครราชสมีา 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะท างานในการ
ขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และกลั่นกรอง
การด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

ส านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
และส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 

  



จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
4. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ ที่เป็นปัจจุบัน
ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
และสาธารณชนรับทราบ
อย่างชัดเจน โดยน าไป
เผยแพร่ทีเ่ว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

2. จังหวัดนครราชสมีาจัด
แผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 
3. จงัหวัดนครราชสมีาได้
ก าหนดจัดโครงการอบรม
เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.ออกประกาศจังหวัด
เรื่องมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทราบ 
โดยมมีาตรการ ดังนี ้
๑) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
๒) มาตรการใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วนร่วม  
๓) มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัด
จ้าง  
๔) มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต ๕) 
มาตรการในการป้องกัน
การรับสินบน  
6) มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๗) มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
8) มาตรการในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
9) มาตรการการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในจังหวัด
นครราชสมีา 
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4. จงัหวัดนครราชสมีา
ก ากับติดตามาร
ด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในการประชุม
ระดับจังหวดัทุกเดือน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบในรูปแบบสื่อ
ประชาสมัพันธ์ (Info 
Graphic) เว็บไซตจ์ังหวัด
นครราชสมีา กลุ่ม LINE 
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สรุปคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
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 การน าผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) พบว่า ไม่มีประเด็นการตรวจที่ไม่ได้คะแนน 
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 ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม รายงาน
ความก้าวหน้าและสรุปผล  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ตวัช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผย
ข้อมูล และตัวช้ีวัดที่ 
10 การป้องกันการ
ทุจริต โดยมีค่าคะแนน
ผลการประเมินอยูใ่น
ระดับสูงจึงตอ้งรักษา
ระดับคา่คะแนนและ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
 

การจัดท ามาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
จากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จังหวัดนครราชสีมาได้ท า
การวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินฯ ในประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือ
เป็นการเพิ่มค าคะแนน
การประเมินคณุธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ให้มากยิ่งขึ้น จึงสมควร
ก าหนดมาตรการ
ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร ปรับปรุงระบบ
การท างานและการ
เปิดเผยข้อมูลของส่วน
ราชการ โดยจัดท าเป็น
ค าสั่งจังหวัดนครราชสมีา 
ให้ส่วนราชการร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานเพื่อให้ส่วน
ราชการประจ าจังหวัด
นครราชสมีาทุกส่วน
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ส่วนราชการต้องเปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้า
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย เข้าถึง 
ข้อมูลหรือตดิต่อ
หน่วยงานให้ง่ายขึ้น 
๒. ส่วนราชการต้อง
ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และการบริการใหด้ีขึ้น 

1.จังหวัดนครราชสมีา 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานในการขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และกลั่นกรองการ
ด าเนินงานประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. จังหวัดนครราชสมีาจัดแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
3. จงัหวัดนครราชสมีาได้ก าหนดจัด
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
4.ออกประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรภายในจังหวดั
นครราชสมีาทราบ โดยมมีาตรการ 
ดังนี ้
๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  
๒) มาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วม  
๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง  
๔) มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ๕) มาตรการในการป้องกันการ
รับสินบน  
6) มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
8) มาตรการในการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสมีา 
และส่วน
ราชการ
ประจ าจังหวัด
นครราชสมีา
ทุกส่วน 
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เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
๓. ส่วนราชการต้องจัดท า
ช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
และหน่วยงานสามารถ
ตอบข้อสอบถามหรือ
สื่อสารโตต้อบกันได้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน เช่น Social 
Network กระดาน
ข้อความ เป็นต้น 

9) มาตรการการเปิดโอกาสใหภ้าค
ประชาชนหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา 
4. จงัหวัดนครราชสมีาก ากับตดิตา
มารด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
ประชุมระดับจังหวัดทุกเดือน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบในรูปแบบสื่อ
ประชาสมัพันธ์ (Info Graphic) 
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 
LINE 

 

 


