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จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ  

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมาป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา



จังหวัดนครราชสีมา  

 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา 
*********** 

 1. คะแนนภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: 97.04 คะแนน อยู่ในระดับผล
การประเมิน: AA (95.00 - 100 คะแนน) ประกอบด้วยผลคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวชี้วัด แบบประเมิน คะแนนที่ได้ เครื่องมือการในประเมินฯ 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

1 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100  OIT เฉลี่ยคะแนนรวม 100 คะแนน 
คาคะแนนผลการประเมินอยูในระดับ 
สูงจึงตองรักษาระดับคาคะแนนและพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

2 การป้องกันการทุจริต OIT 100 

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

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
8 คุณภาพการดําเนินงาน EIT 94.68 EIT เฉลี่ยคะแนนรวม 95.89 คะแนน 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 94.38 

10 การปรับปรุงการทํางาน EIT 93.61 
คะแนนรวม 97.04  

ระดับผลการประเมิน AA 
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ผ่าน 

  2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จังหวัดนครราชสีมาไดนําผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปี 2564 97.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงาน
สามารถดําเนินการไดครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสําเร็จในการเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แกหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญ
ในการกํากับดูแลหรือส่งเสริมการทํางานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายไดวา                     
หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานที่นํามาสูความเชื่อมั่นศรัทธาและ
สร้างความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึน้ต่อไปในอนาคต ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ไดแก ่
  1) แบบส ารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณมีค่าต่ําสุด ข้อ I7 เท่ากับ 92.56 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงให้
บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จังหวัด
นครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น                     
ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และนําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบแผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัด
นครราชสีมา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงให้นําข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานให้ดีขึ้น 



จังหวัดนครราชสีมา  

  2) แบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการทํางานมีค่าต่ําสุด ข้อ E14 เท่ากับ                     
91.50 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม                      
ในการปรับปรุง โดยหน่วยงานทําแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรวบรวมสรุปรายงานผลเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานได้ดีขึ้นและมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
การให้บริการผ่านระบบ e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต่ําสุด โดยมีค่าคะแนนผล
การประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอยู่ในระดับสูงจึงต้องรักษาระดับค่าคะแนนและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ         
ในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  
 3. การจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จังหวัดนครราชสีมาไดทําการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมค่า
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment - ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มากยิ่งขึ้น จึงสมควรกําหนดมาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ปรับปรุงระบบการทํางานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยให้ส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนงานเพ่ือให้ส่วนราชการ                 
ในสังกัดบริหารราชการสวนภูมิภาคทุกส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) กําหนดมาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงระบบการทํางาน การเปิดเผยข้อมูลของส่วนราชการ                   
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไดสวนเสียเข้าถึงข้อมูล หรือหรือติดต่อหน่วยงานให้ง่ายขึ้น 
  2) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และการบริการให้ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนไดสวนเสียสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโตตอบกันได ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  4) การประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีหรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
  5) การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด 
  6) สร้างการรับรูของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการผล                  
ประโยชนทับซ้อน เพ่ือขจัดความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา 
  7) สวนราชการต้องจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับทราบ 
  8) มอบหมายส่วนราชการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA และจัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
  9) การประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการประเมินฯ 
  10) การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  1. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไปปรับปรุง                   
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
          จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณมีค่าต่ําสุด ข้อ I7 
เท่ากับ 92.56 คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ยังไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมาควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และนําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยให้บุคลากรภายใน 
ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบแผนการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงให้นําข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมา
พัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานให้ดีขึ้น 
   ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อ I12 หัวข้อการประเมิน การใช้งบประมาณ หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่าน ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ร้องเรียน มีผลคะแนนเพียง 92.71 
คะแนน แสดงให้เห็น บุคลากรภายในหน่วยงาน/จังหวัด ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา ควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบมากขึ้น พร้อมทั้งนําขึ้นเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการและประชาชน
ได้รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านการใช้งบประมาณ 
-เผยแพร่หรือ
ประชาสมัพันธ์แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีของจังหวัด
นครราชสมีา 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับบริการ และประชาชน
ได้รับทราบ 
3. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าสํานักงานจังหวัด
นครราชสีมาและส่วนราชการ
ต่างๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของจังหวัดนครราชสีมา 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา  
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
และส่วนราชการ
ประจําจังหวัด
นครราชสีมาทุก
ส่วน 

        1. จังหวัดนครราชสีมาได้แสดงแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 – 
2565 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ได้แสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ 
จังหวัดนครราชสีมา "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด" โดยมี
แผนการดําเนินภารกิจของจังหวัดนครราชสีมาที่มีระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย 
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของประเด็นการ
พัฒนา เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
และจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงแผนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายประจํา) และแผนรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ท่ีดิน จัดสรรงบประมาณใน
งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่าย
ลงทุน)  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อ 
จังหวัดนครราชสีมา "การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด" 
         2. จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จั งหวัดนครราชสีมา  เผยแพร่ที่ หน้ า เ ว็ บ ไซต์ จั งหวั ด
นครราชสีมา 



จังหวัดนครราชสีมา  

        3. มีระบบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ออนไลน์และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
        4. จังหวัดนครราชสีมาได้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่
หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ ประชาชน "ข่าว
ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง" ไปที่เลือกหมวดเรื่อง "สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจําปี" 
        5. จังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
12964/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดําเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
กําหนดผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
        6. จังหวัดนครราชสีมาได้มปีระกาศจังหวัดเรื่อง
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2565 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
มาตรการ ดังนี ้
         ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
         ๒) มาตรการใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีมีส่วนร่วม  
         ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง  
         ๔) มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต  
         ๕) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  
         6) มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
         ๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
         8) มาตรการในการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
         9) มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานใน
จังหวัดนครราชสีมา 

-เผยแพร่หรือ
ประชาสมัพันธ์การใช้
งบประมาณและเปิด
โอกาสให้เข้ามสี่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1. เผยแพร่รายงานการกํากับ
ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา 
2. เผยแพร่รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 
3. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา  
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด) 
และส่วนราชการ
ประจําจังหวัด
นครราชสีมาทุก
ส่วน 

     1 .จังหวัดนครราชสีมาได้แสดงแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 – 
2565 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ได้แสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ 
จังหวัดนครราชสีมา "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด" โดยมี
แผนการดําเนินภารกิจของจังหวัดนครราชสีมาที่มีระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย 
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของประเด็นการ
พัฒนา เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
และจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงแผนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายประจํา) และแผนรายงานผลการ



จังหวัดนครราชสีมา  
หน้าสํานักงานจังหวัด
นครราชสีมาและส่วนราชการ
ต่างๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของจังหวัดนครราชสีมา 
4. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี การ
จัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ ท่ีเป็นปัจจุบันให้บุคลากร
ในหน่วยงานและสาธารณชน
รับทราบอย่างชัดเจน โดย
นําไปเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ท่ีดิน จัดสรรงบประมาณใน
งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่าย
ลงทุน)  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัดนครราชสีมาหัวข้อ 
จังหวัดนครราชสีมา "การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด" 
      2.จังหวัดนครราชสมีาได้มีรายงานการกํากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 
      3. จังหวัดนครราชสีมาไดม้ีช่องทางให้ประชาชนสามารถ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผ่านระบบออนไลน์บนเวบ็ไซต์จังหวดันครราชสีมา 
      4. จังหวัดนครราชสีมาไดม้ีระบบข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีออนไลนแ์ละระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่หน้าเวบ็ไซต์จังหวดันครราชสีมา 
     5. จังหวัดนครราชสมีาได้แสดงผลการจดัซื้อจัดจ้างท่ีหน้า
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ ประชาชน "ข่าวประกาศ/
จัดซื้อจัดจ้าง" ไปที่เลือกหมวดเรื่อง "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี"  
     6. จังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
12964/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดําเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
กําหนดผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และ
กลั่นกรองการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
        7. จังหวัดนครราชสีมาได้มปีระกาศจังหวัดเรื่อง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2565 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
มาตรการ ดังนี ้
          ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
          ๒) มาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีมีส่วนร่วม  
          ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง  
          ๔) มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริต  
          ๕) มาตรการในการป้องกนัการรับสินบน  
          6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
          ๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
          8) มาตรการในการปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 
          9) มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วมในการดาํเนินงานของหน่วยงานใน
จังหวัดนครราชสีมา 
      8. จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือจังหวัดนครราชสีมาได้
แจ้งให้ส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา 35 แห่ง 



จังหวัดนครราชสีมา  

จัดเก็บข้อมูลแบบสํารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 
2565ประกอบการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และรายงานจํานวนผู้ที่ตอบแบบสํารวจการวัดการรับรู้
ฯ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่  31 มีนาคม 2565 โดย
เป้าหมายจํานวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) จัดเก็บแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ประกอบด้วย 
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับ
บริ ก า ร  ห รื อม าติ ดต่ อตามภา รกิ จขอ งหน่ วย งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตอบแบบสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์โดยสแกน QR Code บนเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
ได้ที่ www2.nakhonratchasima.go.th  
           2) จัดเก็บแบบสํารวจการวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (Internal) ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหนา้กลุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ท่ีทํางานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตอบแบบสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์โดยสแกน QR Code บนเว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา
ได้ที่ www2.nakhonratchasima.go.th 

  
 2. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไปปรับปรุง
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการทํางานมีค่าต่ําสุด เท่ากับ  
91.50 คะแนน ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ E14 หัวข้อการประเมิน ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา                 
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยหน่วยงานทําแบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา                        
และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรวบรวมสรุปรายงานผลเพ่ือดําเนินการปรับปรุง                    
และพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ได้ดีขึ้น และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็น
ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลต่ําที่สุด ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาจะต้องนําข้อมูลมาเผยแพร่ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รั บข้อมูลและประชาชนรับทราบข้อมูล                
และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี                 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาแสดง    
ความคิดเห็น และให้ผู้ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ และข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีหลายช่องทาง เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา Facebook Instagram และ twitter เป็นต้น 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

ตารางผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน  
-การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ี
ขึ้น 

1. มีช่องทางให้ประชาชน
สามารถช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
2. มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซตจ์ังหวัดนครราชสีมา 
3. มีช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
4. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจดัหา
พัสดุ ท่ีเป็นปัจจุบันให้
บุคลากรในหน่วยงานและ
สาธารณชนรับทราบอย่าง
ชัดเจน โดยนําไปเผยแพร่ที่
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 
5. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในจังหวัดนครราชสมีา
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานและบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน 
 

สํานักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
(กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
และส่วนราชการ
ประจําจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 

    1. จังหวัดนครราชสีมามีระบบข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออนไลน์และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่หน้า
เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
    2.  จั งหวัดนครราชสีมามี ระบบยื่น เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 
   3. จังหวัดนครราชสีมามีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา 
    4. จังหวัดนครราชสีมาเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ส่ ว น ร า ชกา ร เ ผ ย แพร่ บน เ ว็ บ ไ ซต์ จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 
    5. จังหวัดนครราชสีมามีช่องทางในการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนตามภารกิจหลักของ
ส่ ว น ร า ชกา ร เ ผ ย แพร่ บน เ ว็ บ ไ ซต์ จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 
    6. จังหวัดนครราชสมีาจัดทํารายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลักของส่วน
ราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวดันครราชสีมา 
     7. จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศจังหวัด
เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ลง
วันท่ี 22 เมษายน 2565 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
         ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
         ๒) มาตรการใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีมีส่วน
ร่วม  
         ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
         ๔) มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการ
ทุจริต  
         ๕) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  
         6) มาตรการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
         ๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
         8) มาตรการในการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
         9) มาตรการการเปดิโอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา 



จังหวัดนครราชสีมา  

      8. จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือจังหวัด
นครราชสีมาได้แจ้งให้ส่วนราชการประจําจังหวัด
นครราชสีมา 35 แห่ง จัดเก็บข้อมูลแบบสํารวจวดั
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ในระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 
2565ประกอบการประเมิน ITA ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานจํานวนผู้ที่
ตอบแบบสํารวจการวัดการรับรู้ฯ ให้จังหวัดทราบ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยเป้าหมาย
จํานวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) จัดเก็บแบบสํารวจความคิดเห็นจาก
ผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก 
(External) ประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมารับบริการ 
หรื อมาติ ดต่ อตามภารกิ จของหน่ วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตอบแบบสํารวจผ่าน
ระบบออนไลน์โดยสแกน QR Code บนเวบ็ไซต์จังหวัด
นครราชสีมาได้ที ่www2.nakhonratchasima.go.th  
           2) จัดเก็บแบบสํารวจการวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ซึ่งเป็น
บุคลากรในหน่ วยงานตั้ งแต่ ระดับผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่
ทํางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยตอบแบบสํารวจผ่านระบบออนไลน์
โดยสแกน QR Code บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมาได้ที่ 
www2.nakhonratchasima.go.th  

 
  3. จังหวัดนครราชสีมาได้น าผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)                      
ไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า จังหวัดนครราชสีมาไม่มีค่าคะแนนต่ําสุด 

ตารางผลการด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล 
และ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

การจัดทํามาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
จากผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัด
นครราชสมีาได้ทําการ

สํานักงานจังหวัด
นครราชสมีาและ
ส่วนราชการ
ประจําจังหวัด
นครราชสมีาทุก
ส่วน 

       1. จังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ 12964/2564 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานในการขับเคลื่อน 
รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดําเนินงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา 
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วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ 
ในประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น เพือ่เป็นการเพิ่มคํา
คะแนนการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ใหม้ากยิ่งข้ึน จึง
สมควรกําหนดมาตรการ
ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร ปรับปรุงระบบ
การทํางานและการเปดิเผย
ข้อมูลของส่วนราชการ โดย
จัดทําเป็นคําสั่งจังหวัด
นครราชสมีา ให้ส่วนราชการ
ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้
ส่วนราชการประจําจังหวัด
นครราชสมีาทุกส่วน
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ส่วนราชการต้องเปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้า
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย เข้าถึง 
ข้อมูลหรือตดิต่อหน่วยงาน
ให้ง่ายขึ้น 
๒. ส่วนราชการต้องปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และการบริการ
ให้ดีขึ้น 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
๓. ส่วนราชการต้องจัดทํา
ช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถ
สอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
และหน่วยงานสามารถตอบ
ข้อสอบถามหรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน เช่น Social 
Network กระดานข้อความ 
เป็นต้น 

เพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดําเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
         2. จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 857 ลงวันที่                         
3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้จัดแผนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม               
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตอบ
คําถามในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย
แจ้งให้ส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
จัดทําข้อมูลและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์นํา
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน จํานวน 43 ข้อ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในภาพรวมของ
จังหวัดนครราชสีมา และรายงานให้จังหวัดทราบ 
        3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) ได้กําหนด
จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยเชิญสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัด
นครราชสีมา (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครราชสีมา) เป็นวิทยากรบรรยายในวันศุกร์ที่ 
21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference 
System: VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย 
Application Cisco Webex Online Meeting  
หมายเลขห้อง (Meeting ID) 2516 529 
2491 รหัสผ่าน (Passcode) 1234  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และขั้นตอน พร้อม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด พร้อม
ทั้งยกระดับคะแนนของจังหวัดนครราชสีมาให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป ตามที่
จังหวัดนครราชสีมากําหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณะทํางานในการขับเคลื่อน รวบรวม 
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ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดําเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
       4. จังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรม
เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” 
(More Open, More Transparent) จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีคณะวิทยากรจากสํานักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส สํานักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อ
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
จอมขวัญ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา 
อํ า เ ภอ เ มื อ ง  จั ง ห วั ดนค ร ร า ชสี ม า  โ ดย มี
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 374 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในจั งหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งสิ้นจํานวน 374 คน  
      5.จังหวัดนครราชสมีาได้มีประกาศจังหวัด
เรื่อง มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ลง
วันท่ี 22 เมษายน 2565 เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา โดยมมีาตรการ ดังนี้ 
         ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
         ๒) มาตรการใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีมีส่วน
ร่วม  
         ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
         ๔) มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการ
ทุจริต  
         ๕) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  
         6) มาตรการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
         ๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
         8) มาตรการในการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
         9 )  มาตรการการ เปิด โอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา  
       6. จังหวัดนครราชสีมาได้การเผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน และนําข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
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ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
พร้อมทั้ งแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานผ่านเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
      7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
กับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 2 ได้เผยแพร่ที่หน้า
เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 
        8. จังหวัดนครราชสีมากํากับติดตามการ
ดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุม
ระดับจังหวัดเป็นประจําทุกเดือน 
        9. จังหวัดนครราชสีมาแจ้งเวียนหนังสือ
กํากับติดตามการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อให้การเนินการประเมินฯ ตรงตามหลักเกณฑ์
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป และทันตาม
กรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 4 ท่าน กํากับ
ดูแลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 334 แห่ง 
แ ล ะ อํ า เ ภ อ  3 2  อํ า เ ภ อ  แ ล ะ แ จ้ ง เ วี ย น
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบใน
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ( Info Graphic) 
เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่ม LINE หน.
ส่วนราช จ.นม. กราฟเส้น และกลุ่ม LINE ITA 
จังหวัดนครราชสีมา 
       10. จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 857 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ



จังหวัดนครราชสีมา  

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้จัดแผนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตอบ
คําถามในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10) 
จํานวน ๔3 ข้อ และแจ้งให้ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมาจัดทําข้อมูลและรวบรวม
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) นําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในภาพรวมของ
จั งหวั ดนครราชสี มา  และรายงานผลตาม
แบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งให้
จังหวัดทราบ 
           11. จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา 35 แห่ง จัดเก็บข้อมูลแบบ
สํารวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2565ประกอบการประเมิน ITA 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงาน
จํานวนผู้ที่ตอบแบบสํารวจการวัดการรับรู้ฯ ให้
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
โดยเป้าหมายจํานวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) จัดเก็บแบบสํารวจความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) ประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ 
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตอบแบบสํารวจ
ผ่านระบบออนไลน์โดยสแกน QR Code บน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ไ ด้ ที่ 
www2.nakhonratchasima.go.th  
           2) จัดเก็บแบบสํารวจการวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ซึ่งเป็น
บุคลากรในหน่ วยงานตั้ งแต่ ระดับผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่
ทํางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยตอบแบบสํารวจผ่านระบบออนไลน์
โดยสแกน QR Code บนเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมาได้ที่ 
 www2.nakhonratchasima.go.th  
         12. จังหวัดนครราชสีมาได้มี ช่องทาง 



จังหวัดนครราชสีมา  

ถาม-ตอบ (Q&A) ไว้ท่ีหน้าหลักของเว็บไซต์จังหวัด
นครราชสีมา หัวข้อ ประชาชน "ถาม-ตอบ (Q&A)" 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถตั้งกระทู้
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และสามารถสอบถาม
ผ่านทางแชทบอทน้องสะอาด (แมวสีสวาท) โดย
คลิกที่รูปน้องสะอาด (แมวสีสวาท) พิมพ์ข้อ
คําถามที่ช่องทางแชทบอทน้องสะอาดจะช่วยตอบ
คําถาม ให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
ต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคําถามที่
พบบ่อย (FAQ) และหมายเลขโทรศัพท์ในการ
ติดต่อสอบถามจังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชน
หรือผู้รับบริการสามารถรับทราบรับข่าวสารได้
จากหน้าเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา 

 ตามท่ีได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมาไดกําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ขอเสนอแนะ 
1. กําหนดมาตรการ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ปรับปรุงระบบการทํางานและ
การเปิดเผยข้อมลูของส่วน
ราชการการ เปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาตดิต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนไดสวนเสียเข้าถึงข้อมูล 
หรือติดต่อหน่วยงานให้ง่ายขึ้น 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการ
ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถไดรับข่าวสารที่สะดวกเข้าถึงการบริการได้
ง่ายขึ้น 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา 
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- จังหวัดนครราชสมีาไดเผยแพรข้อมูลสําหรับ
ประชาชนที่ต้องการติดต่อส่วนราชการให้เข้าถึง
ข้อมูลมากขึ้น 
- จังหวัดนครราชสมีาไดเผยแพร่ขอ้มูลคมูือ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานที่จะรับ
บริการเพื่อทราบถึงขั้นตอนระยะเวลา 
- จังหวัดนครราชสมีาบริการแบบอิเล็กทรอนิกส ์
E-service 

ส่งเสริมใหม้ีการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็น 
ประโยชนตอ 
สาธารณะชน 
และสามารถเข้าถึง
การบริการของรัฐ 
ได้ง่าย 

2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงานและการบริการ
ให้ ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน ไดแก การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเนินการ สามารถใหบ้ริการด้วยความ
รวดเร็วและโปร่งใส ไมมีการเรยีกรับผลประโยชนอื่น
ใดจากผู้มาติดต่อราชการ 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมาทุก
ส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมาไดปรับปรุงกระบวนงาน 
ขั้นตอนการให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใช้ช่องทางออนไลน์ใน
การใหบ้ริการมากขึ้น ไดแก Facebook และ 
Line เป็นต้น รวมถึงการใหบ้ริการบริการแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ E-service เผยแพรลงบนเว็บไซต์ 
จังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการอื่นๆ 
ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบและสามารถใช้บริการได
รวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ส่งเสริมให้หน่วยงาน
นําระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
สื่อออนไลน์เขา้มา
เสรมิ กระบวนการ
ทํางานให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 



จังหวัดนครราชสีมา  
 

มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ขอเสนอแนะ 
3. จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล
สงสัย และหน่วยงานสามารถ
ตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต
ตอบกันไดผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดช่องทางทางสื่อออนไลน์ท่ีประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานไดโดยตรงโดยไมตอง
เดินทางมายังหน่วยงานและมรีะบบสื่อสารโตตอบ 
เพื่อความรวดเร็วและ 
ทันต่อสถานการณ ์

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมาไดจัดทําช่องทางสําหรับ
สื่อสารระหวา่งผู้รับบริการและหนว่ยงานภาครัฐ 
บนเว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาและ
หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
รองรับการสอบถามข้อมูลจากผูร้บับริการได
โดยตรง ไดแก Q&A ถาม-ตอบ Chabot 
Messenger กล่องข้อความ 

ส่งเสริมให้หน่วยงานนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
สื่อออนไลน์เขา้มาเสรมิ 
กระบวนการทํางานให้
สามารถสื่อสารโตตอบ
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

4. การประชาสมัพันธ์แผน 
การดําเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีหรือ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบน
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

ประชาสมัพันธ์แผนการดําเนินงานแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปีหรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีผ่านเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมาได้เผยแพรประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประกาศการจดัซื้อจัดจ้าง และสรุปผล
การจัดซื้อจดัจ้าแตล่ะปีงบประมาณลงบนเว็บไซต์
จังหวัดนครราชสีมา 

ส่งเสริมการประชา 
สัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณของ จังหวัด
และหน่วยงานให้ชัดเจน
และครบถ้วน 

5. การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดําเนินการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการใน
จังหวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมาจดัทําการประเมินความเสี่ยง
ของส่วนราชการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ โดย
การแจ้งเวียนเป็นเอกสาร กรอกข้อมูลความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน นําผลการประเมินที่ได
มาวิเคราะห์ สรุปเป็นผลการประเมินความเสี่ยง
ของจังหวัดนครราชสีมา แสดงการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือกอก่อให้เกิดการขัด 
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน ์
สวนรวมของหน่วยงาน/เป็นกิจกรรมหรือการ
ดําเนินการทีส่อดคลองกับมาตรการหรือการ
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

ลดการก่อใหเ้กิด 
พฤติกรรมการทุจรติ  
การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 



จังหวัดนครราชสีมา  
 

มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ขอเสนอแนะ 
6.สร้างการรบัรขูองบุคลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการผลประโยชนทับ
ซ้อนเพ่ือขจัดความเสี่ยง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาต 
เพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติใน 
หน่วยงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัและ
ประชาสมัพันธ์บนเว็บไซต์จังหวัดนครราชสมีา 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- จังหวัดนครราชสมีาไดจัดทําคู่มอืป้องกันผลประ
โยชนทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของราชการและหน่วยงานถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
- จังหวัดนครราชสมีาแผนบริหารความเสีย่งในการ
ทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ศึกษาจากคมูือเพื่อ
ส่งเสริมความรคูวาม
เข้าใจและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 

7. ส่วนราชการต้องจัดทํา 
แผนการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตเพื่อส่งเสริมความ 
โปร่งใสและป้องกันการทุจรติ
ภายในหน่วยงานเพือ่ประชา 
สัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วน
ราชการและประชาชน
รับทราบ 

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน และนําขึ้นเว็บไซต์ของส่วน   ราชการเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากรในส่วนราชการและ
ประชาชน 
รับทราบ 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครราชสีมาไดจดัทําแผนการบริหาร 
ความเสีย่งการทุจรติและคู่มือป้องกันกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและนําขึ้น
เว็บไซต์ของจังหวัดนครราชสีมาเพือ่ประชาสัมพันธ์
ใหบุ้คลากรในส่วนราชการและประชาชนรับทราบ 

ส่งเสริมความร ู
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดทําแผนการ 
บริหารความเสี่ยง  
การทุจริตเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภาย 
ในหน่วยงานมากขึ้น 

8. มอบหมายส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
และจัดประชุมคณะกรรม 
การทีเ่กี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนราชการ
ประจําจังหวัด
นครราชสมีา 

ทุกส่วน 

ปีงบประมา
ณ พ.ศ. 
2565 

- ได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที1่2964/2564 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานในการ
ขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการ
ดําเนินงานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
- จัดทําคําสั่งมอบหมายงานให้ส่วนราชการในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน ITA ของจังหวัดนครราชสีมา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สวนราชการ มอบหมาย
บุคลากรทีส่ามารถ
ดําเนินการประเมิน ITA 
ได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้น
รอบการประเมิน ITA 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ขอเสนอแนะ 
9. การประชุมซักซ้อมส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมพรอมสําหรบัการ
ประเมินฯ 

เชิญส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมการ
ประเมิน โดยเป็นการจดัประชุมกลุ่มใหญแ่ละประชุม
กลุ่มย่อยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานเพื่อความ
สะดวกในการซักถามข้อมลูได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนราชการประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- เชิญคณะกรรมการติดตามและกํากับการ
ประเมิน ITA จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 
21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และขั้นตอน พร้อม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การจัดประชุมเพื่อให ้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
สอบถามข้อสงสยัและ
สะดวกในการพดูคุย 
ในเวทีท่ีไม่เป็นทางการ 

10. การพัฒนาและยกระดับ 
คะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมิน ITA ผ่าน 
ชองทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ประเมิน ITA 
- จัดทําแนวทางและมาตรการในการยกระดับผลการ
ประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับจังหวัดและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่ยังมีผลการประเมินไมเ่ป็นไปตามตัวช้ีวัด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรฯ์ ประเด็นท่ี ๒๑ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
- หึความสําคญัและกาํกับติดตามการประเมิน ITA 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดผ่านกลไก การ
ดําเนินงานในระดับจังหวัดอย่างเปน็ประจํา 
- กําหนดใหก้ารประเมิน ITA เป็นตัวช้ีวัดสําหรับ  
หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดเพื่อใหเ้กิดการมสี่วนร่วมในการประเมิน 
ยกระดับผลการประเมิน ITA 
- ดําเนินการสงเสรมิใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุก 
เกี่ยวกับการประเมิน ITA ในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช
กลไกและชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธตางๆ 

สวนราชการในสังกัด 
ภูมิภาค 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- จังหวัดนครราชสมีาได้แจ้งแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ของส่วนราชการในสังกัดภูมภิาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว เพื่อเป็นการ
พัฒนายกระดับคะแนนการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
- การยกระดบัผลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(OIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการอบรมเพื่อยกระดับผล
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ภายใต้
แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” (More Open, 
More Transparent) จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-กํากับติดตามการดาํเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้ความสําคญัในการ
ขับเคลื่อนและยกระดับ
ผลการ ประเมิน 
โดยเฉพาะด้านการ
เปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity 
and Transparency 
Assessment : OTT) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการประจําจังหวัด
นครราชสมีา 
 



จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อให้การเนินการประเมินฯ ตรงตามหลักเกณฑ์
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินท่ี 85 คะแนนขึ้นไป และทันตาม
กรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสมีาได้มอบหมาย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสมีา 4 ท่าน กํากับดูแลการ
ประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสมีา 334 แห่ง และอําเภอ 
32 อําเภอ 



จังหวัดนครราชสีมา  

เอกสารประกอบ 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา 
1. จังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 12964/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานในการขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรอง การดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 2. จังหวัดนครราชสีมาได้มีแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 และประกาศจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  
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จังหวัดนครราชสีมา  



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  
  จังหวัดนครราชสีมาจดัโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” (More Open, More Transparent)   จังหวัดนครราชสีมา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระหว่างที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจอมขวัญ โรงแรมขวัญเรือน ปารค์ 
นครราชสมีา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นบุคลากรของส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสมีา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม“สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕” ของจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือให้ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 
จึงขอให้ท่านเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 



จังหวัดนครราชสีมา  
 

 

 


