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***************************************************************
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไป
ถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือ
เป็ น ลั กษณะการปฏิบั ติห น้ าที่ ในฐานะเจ้าหน้า ที่ ของรัฐอย่างมีคุณ ธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ทั้งในกรณี ที่แลกกับ การปฏิบั ติห น้ าที่ และในกรณี ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ ต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การดำเนิ น การต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้องการเบิ กจ่ายเงินของบุ คลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้ างและการตรวจรับพัส ดุ นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญ กับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อำนาจ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ ำนาจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
ไม่เลื อกปฏิ บั ติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่ งการให้ ผู้ ใต้บังคับบั ญ ชาทำในธุระส่ ว นตัว ของผู้ บังคับบั ญ ชาหรือ
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
การซื้อตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

-2ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่ อการใช้ ทรั พย์ สิ นของทางราชการ ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บพฤติ กรรมของบุ คลากรภายใน ในการนำทรั พย์ สิ น
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ทั้งการยื มโดยบุ คลากรภายในหน่ ว ยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับ ทราบและนำไปปฏิบัติ
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็ นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : การเก็บข้ อมู ลจากผู้ รับ บริ การหรือผู้ ติดต่อหน่วยงานภาครั ฐ (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการดำเนินงาน
เป็ น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ข องผู้ รับบริการ ผู้ มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็ น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ ผู้ มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่ ว ยงานในเรื่ องต่างๆ ต่อ สาธารณชน ผ่ านช่อ งทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับ ซ้อ น
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งคำติชมหรือความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี ที่มีข้อกังวลสงสัยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

-3ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงระบบการทำงาน
เป็ น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ผู้ รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี
มาใช้ ในการดำเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ทั้ ง นี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการดำเนิ น งานให้ ดี ขึ้ น แล้ ว ยั ง ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ส่วนที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็ น การตรวจสอบระดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มูล ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง
(third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก ำหนด
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในตัวชี้วัดย่อย ๕ ประเด็น คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัด ย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.3 : การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในตัวชี้วัดย่อย
๒ ประเด็น คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง
การให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ
มีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-42. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
**************************************************************
ผลการประเมิน ITA ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 89.09 อยู่ในระดับ A (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 85.00 - 94.99) รายละเอียดแยกตาม
ตัวชี้วัดได้ ดังนี้
เครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1. การปฏิบัติหน้าที่

94.05

2. การใช้งบประมาณ

88.76

3. การใช้อำนาจ

91.20

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

88.63

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

90.41

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 6. คุณภาพการดำเนินงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนเฉลี่ย

87.15

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

82.49

8. การปรับปรุงการทำงาน

82.15

9. การเปิดเผยข้อมูล

93.06

10. การป้องกันการทุจริต

90.56

โดยมี ห น่ ว ยงานที ่ไ ด้เ ข้า รับ การประเมิน ทั ้ง หมดจำนวน 47 หน่ว ยรับ การประเมิน
หน่วยรับการประเมินในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น
1. จั ง หวั ด : (1 หน่ ว ยรั บ การประเมิ น ) มี ข อบเขตของการประเมิ น ในภาพรวมของ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด
ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
(32 ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี) ทั้งนี้ ไม่รวมส่วนราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
และส่วนราชการระดับอำเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น : (46 หน่ ว ยรับ การประเมิ น ) มี ข อบเขตการประเมิ น
ในภาพรวมของการบริห ารราชการส่ว นท้ องถิ่น ครอบคลุ มเฉพาะการบริห ารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-5- หน่ ว ยรั บ การประเมิ น ในจั งหวัด นนทบุ รี ที่ ได้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวนรวม 39 แห่ง ดังนี้
1) หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับ AA
(คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 95.00 - 100) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.01)
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.30)
(3) เทศบาลตำบลเสาธงหิน
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.49)
(4) เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.21)
(5) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.10)
(6) เทศบาลเมืองพิมลราช
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.03)
(7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.54)
(8) เทศบาลตำบลไทรน้อย
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.36)
(9) องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.07)
2) หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับ A (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
85.00 - 94.99) จำนวน 30 แห่ง ได้แก่
(1) เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.49)
(2) เทศบาลตำบลบางเลน
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.47)
(3) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.38)
(4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.10)
(5) จังหวัดนนทบุรี
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.09)
(6) เทศบาลเมืองบางบัวทอง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.97)
(7) เทศบาลนครปากเกร็ด
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.79)
(8) องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.58)
(9) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.34)
(10) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.13)
(11) เทศบาลเมืองบางกร่าง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.90)
(12) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.73)
(13) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.25)
(14) เทศบาลนครนนทบุรี
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.90)
(15) องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.31)
(16) เทศบาลเมืองบางแม่นาง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.10)
(17) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.02)
(18) เทศบาลตำบลบางม่วง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.97)
(19) เทศบาลเมืองไทรม้า
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.19)
(20) องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.16)

-6(21) เทศบาลตำบลบางพลับ
(22) เทศบาลตำบลบางสีทอง
(23) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
(24) เทศบาลตำบลบางใหญ่
(25) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน
(26) เทศบาลเมืองบางกรวย
(27) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
(28) องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
(29) เทศบาลเมืองบางคูรัด
(30) เทศบาลตำบลศาลากลาง

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.02)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.63)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.58)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.57)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.51)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.05)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.83)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.99)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.03)
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.16)

- หน่วยรับการประเมินในจังหวัดนนทบุรี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1) หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับ B (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
75.00 - 84.99) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
(1) เทศบาลตำบลปลายบาง
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.06)
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.75)
(3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.39)
(4) องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.21)
(5) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.34)
2) หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับ C (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
65.00 - 74.99) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.17)
(2) เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.62)
3) หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับ D (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
55.00 - 64.99) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.24)

-73. ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี
**************************************************************
สำหรับผลการประเมิน ITA ของหน่วยรับการประเมินในระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรี
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.09 อยู่ในระดับ A (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 85.00 - 94.99) รายละเอียด
แยกตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้
เครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ

82.58

3. การใช้อำนาจ

88.24

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

83.49

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

85.21

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 6. คุณภาพการดำเนินงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนเฉลี่ย
91.57

94.60

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

93.50

8. การปรับปรุงการทำงาน

94.12

9. การเปิดเผยข้อมูล

100.00

10. การป้องกันการทุจริต

100.00

-84. การวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
************************************************************************
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของหน่วยรับการประเมินในระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรี ได้นำเสนอการดำเนินการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อำนาจ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การใช้งบประมาณ
รวม

คะแนนเฉลี่ย
91.57
88.24
85.21
83.49
82.58
86.22

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ลำดับที่
ตัวชี้วัด
6
คุณภาพการดำเนินงาน
7
การปรับปรุงการทำงาน
8
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
รวม

คะแนนเฉลี่ย
94.60
94.12
93.50
94.07

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และแบบวัดการรั บรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สามารถสรุ ป ได้ ว่ า จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ข้ อ มู ล
รายชื่อมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล
4.3 แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จากข้อคำถามที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้
ลำดับที่
ตัวชี้วัด
9
การเปิดเผยข้อมูล
10 การป้องกันการทุจริต

คะแนนเฉลี่ย
100.00
100.00
รวม
100.00
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สามารถสรุปได้ว่า จังหวัดนนทบุรีมีการดำเนินการ
เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดดีอยู่แล้ว อาจทำเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเป็น
พี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังคงไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด

-9ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหน่วยงานมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แต่ยังขาดการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการรับรู้รับทราบ ซึ่งอยู่ ในประเด็น
ตัวชี้วัดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น : ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น สอดรั บ กั บ ผล
การประเมิน ITA โดยจังหวัดนนทบุรีจะกำหนดแนวทาง/นโยบายให้หน่วยงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้
รับทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้ดังกล่าวให้
จังหวัดนนทบุรีได้รับทราบข้อมูล เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

- 10 5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
************************************************************************
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
จั งหวั ด นนทบุ รี ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งาน ป.ป.ช. กำหนด
จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อ ขับ เคลื่ อนการส่ งเสริมคุณ ธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุ รี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
1. จั ดทำแผนการขับ เคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
2. จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้
2.1 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประเมิน ITA ของจังหวัดนนทบุรี
2.2 เห็นชอบให้มอบหมายส่วนราชการที่จะเป็นผู้ดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยให้ ส่งข้อมูลภายวันที่
31 มีนาคม 2565
2.3 เห็ น ชอบแนวทางการตอบข้อคำถามของแบบวัด การรับ รู้ข องผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ปรับปรุงรายชื่อแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงาน
เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุ รี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีรับทราบต่อไป
4. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
5. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งเวียนไปยังส่วน
ราชการส่ วนภู มิภาคประจำจังหวัดนนทบุ รี โดยให้ ข้าราชการ เจ้าหน้ าที่ของส่ วนราชการรับทราบตามประกาศจังหวัด
นนทบุรีและให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.4 การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล : การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒ นธรรมจังหวัดนนทบุรี “สุจริต โปร่งใส
นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕”
7. แจ้ งส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคประจำจั ง หวั ด นนทบุ รี ให้ ร ายงานประเด็ น ความเสี่ ย ง
มาตรการ และการดำเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะ
ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดนนทบุรี
8. แจ้ ง ส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคประจำจั ง หวั ด นนทบุ รี ให้ ห น่ ว ยงานเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพั น ธ์ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ภายใน/ภายนอกที่ส ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ให้ ดำเนินการประเมิน
ตามแบบ IIT / EIT ในระบบทาง online

- 11 9. มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีในการกำกับติดตามรวมทั้ง
เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 46 แห่ง โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับ
คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ แจ้ง
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การป ระเมิ น ITA และให้ ร ายงานผล
การดำเนินงานซึ่งอาจนำแบบรายงานผลการติดตามฯ ไปปรับใช้ และให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารต่อไป
10. การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณ ะ (OIT) ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ทั้ งนี้ สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ จั งหวั ด นนทบุ รีได้ ด ำเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสของจังหวัด นนทบุ รี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5 ผ่ า นทาง
http://www.nonthaburi.go.th/ita/ บนเว็บไซต์หลักของจังหวัดนนทบุรี
11. การกำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ด ำเนิ น การตามมาตรการข้ างต้ น โดยจังหวัด นนทบุ รีได้
มอบหมายให้ สำนั กงานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด
นนทบุรี ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ
12. แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ได้แก่
12.1 การรายงานความคื บ หน้ าการดำเนิ น งานในที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนนทบุรี
12.2 มี ห นั ง สื อ แจ้ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการและการกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าให้จังหวัดนนทบุรีได้รับทราบ เพื่อนำผลการ
ดำเนินงานไปพัฒนาแนวทางการกำกับติดตามต่อไป

