มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
***************************************************************
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ม าติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวม
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือ
เป็นลั กษณะการปฏิบั ติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบั ติหน้ าที่ และในกรณีช่ว งเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ 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 เ พื่ อ การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การด าเนิ น การต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัส ดุ นอกจากนี้ ยังให้ ความสาคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อานาจ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
ไม่เลื อกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่ วนตัว ของผู้บังคับบัญชาหรือ
ทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยั งประเมินเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้ มี
อานาจ การซื้อตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

-2ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่ อการใช้ ทรั พย์ สิ นของทางราชการ ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บพฤติ กรรมของบุ คลากรภายใน ในการน าทรั พย์ สิ น
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ทั้งการยื มโดยบุ คลากรภายในหน่ว ยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่ว ยงาน ซึ่งหน่ว ยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัด ทาแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกั นการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้อง
มีก ระบวนการเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบการทุจ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานรวมถึ ง การน าผลการตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการดาเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ข องผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการ ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่ วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่ ว ยงานในเรื่ องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งคาติชมหรือความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี ที่มีข้อกังวลสงสัยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่ ว ยงานด้ ว ย ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การสื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

-3ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงระบบการทางาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่ งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ทั้ ง นี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ ดี ขึ้ น แล้ ว ยั ง ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ส่วนที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ ผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง
(third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในตัวชี้วัดย่อย ๕ ประเด็น คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.3 : การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.5 : การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส ได้ แ ก่ การจั ด การเรื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในตัวชี้วัดย่อย
๒ ประเด็น คือ
ตัวชี้วัด ย่อยที่ 10.1 : การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ ต ได้แก่ เจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-42. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
**************************************************************
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
จั ง หวั ด นนทบุ รี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 77.97 อยู่ ใ นระดั บ B
รายละเอียดแยกตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้
เครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1. การปฏิบัติหน้าที่

92.72

2. การใช้งบประมาณ

86.18

3. การใช้อานาจ

89.36

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

85.06

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

88.27

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 6. คุณภาพการดาเนินงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนเฉลี่ย

83.26

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.24

8. การปรับปรุงการทางาน

80.06

9. การเปิดเผยข้อมูล

75.87

10. การป้องกันการทุจริต

58.24

โดยมีหน่วยงานที่ได้เข้ารับการประเมินทั้งหมดจานวน 47 หน่วยรับการประเมิน ทั้งนี้
มีบุคลากรภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมที่เข้ามาประเมิน จานวน 4,285 คน และมีผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อภาครัฐ
จานวน 6,350 คน ซึ่งหน่วยรับการประเมินในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น
1) จั ง หวั ด : (1 หน่ ว ยรั บ การประเมิ น ) มี ข อบเขตการประเมิ น ในภาพรวมของ
การบริ ห ารราชการส่ ว นภูมิ ภ าค ครอบคลุ ม เฉพาะกลไกการบริห ารราชการระดับ จั งหวัด ประกอบด้ ว ย
สานักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (32 ส่วนราชการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดนนทบุรี ) ทั้งนี้ ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และ
ราชการระดับอาเภอ
2) องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น : (46 หน่ วยรั บการประเมิน ) มี ขอบเขตการประเมิ น
ในภาพรวมของการบริ หารราชการส่ว นท้องถิ่น ครอบคลุ มเฉพาะการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-5หน่ ว ยรั บ การประเมิ น ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ ไ ด้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภายรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีจานวนรวม 16 แห่ง
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนน อยู่ในระดับ AA (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 95.00 - 100)
จานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิมลราช ได้คะแนนร้อยละ 96.37 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนน
อยู่ในระดับ A (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 85.00 - 94.99) จานวน 15 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตาบลไทรน้อย
(ได้คะแนนร้อยละ 94.14)
2. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
(ได้คะแนนร้อยละ 94.13)
3. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง
(ได้คะแนนร้อยละ 92.36)
4. เทศบาลเมืองบางบัวทอง
(ได้คะแนนร้อยละ 92.31)
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่
(ได้คะแนนร้อยละ 91.17)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบางขนุน
(ได้คะแนนร้อยละ 90.70)
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง
(ได้คะแนนร้อยละ 90.04)
8. เทศบาลเมืองบางกร่าง
(ได้คะแนนร้อยละ 89.58)
9. องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
(ได้คะแนนร้อยละ 86.62)
10. องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักน้อย (ได้คะแนนร้อยละ 86.51)
11. องค์การบริหารส่วนตาบลทวีวัฒนา (ได้คะแนนร้อยละ 86.51)
12. เทศบาลเมืองบางคูรัด
(ได้คะแนนร้อยละ 85.67)
13. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
(ได้คะแนนร้อยละ 85.64)
14. เทศบาลตาบลบางเลน
(ได้คะแนนร้อยละ 85.46)
15. เทศบาลตาบลบางสีทอง
(ได้คะแนนร้อยละ 85.41)

-63. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี
**************************************************************
สาหรั บผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของหน่วยรับการประเมินในระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
76.30 อยู่ในระดับ B (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 75 - 84.99) รายละเอียดแยกตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้
เครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1. การปฏิบัติหน้าที่

100.00

2. การใช้งบประมาณ

99.68

3. การใช้อานาจ

99.85

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

99.85

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

99.96

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 6. คุณภาพการดาเนินงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนเฉลี่ย

92.90

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

92.41

8. การปรับปรุงการทางาน

92.38

9. การเปิดเผยข้อมูล

49.12

10. การป้องกันการทุจริต

43.75

จากการที่จังหวัดนนทบุรีได้รับการประเมินคะแนนในแบบวัด OIT ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.43
ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ว่า การปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จึงควรที่จะดาเนินการเปิดเผยข้อมูล ที่เน้นการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service เผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
เพื่อให้แบบวัด OIT เป็นเครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

-74. การวิเ คราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
************************************************************************
ส านั ก งานจั ง หวั ด นนทบุ รี ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของหน่วยรับการประเมินในระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรี ได้นาเสนอการดาเนินการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การใช้งบประมาณ

คะแนนเฉลี่ย
100.00
99.96
99.85
99.85
99.68

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 3 ตัวชีว้ ัด ได้แก่
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
6
คุณภาพการดาเนินงาน
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8
การปรับปรุงการทางาน

คะแนนเฉลี่ย
92.90
92.41
92.38

สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สามารถสรุปได้ว่า จังหวัดนนทบุรีมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ เป้ าหมาย (85 คะแนนขึ้ น ไป) ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้รักษาระดับผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

-84.3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จากข้อคาถามที่จะต้องดาเนินการแก้ไข ดังนี้
แบบ OIT / ลาดับข้อ
ข้อคาถาม
คะแนนที่ได้/ความเห็น
ตัวชี้วัด
ของผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9
1. o5 ข้อมูลการติดต่อ
0.00/
การเปิดเผย
ขาดข้อมูลหมายเลขโทรสาร
ข้อมูล
2. O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0.00/
หน่วยงานขาดการแสดง url
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน้า website หลักของ
หน่วยงาน
3. O9 Social Network 0.00/
ไม่พบการนาเสนอ URL ที่
เชื่อมโยง social network
จากหน้าเว็บไซต์หลัก และ
ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
ช่องทาง social network
มีการเชื่อมโยงจากหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
จากตรงไหน
4. O13 คู่มือหรือ
0.00/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยงานขาดการแสดง url
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน้า website หลักของ
หน่วยงาน
5. O23 สรุปผลการจัดซื้อ 0.00/
จัดจ้างหรือการจัดหา
หน่วยงานขาดการแสดง url
พัสดุรายเดือน
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน้า website หลักของ
หน่วยงาน
6.

O24 รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี

ข้อเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระบุข้อมูลหมายเลขโทรสาร
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานและจะมีการอธิบาย
เพิ่มเติมถึงช่องทาง
การเชื่อมโยง social network
(Facebook: นนทบุรีทูเดย์)
จากหน้าเว็บไซต์หลัก
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

0.00/
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานขาดการแสดง url หน้าเว็บไซต์หลักของ
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงาน
จากหน้า website หลักของ
หน่วยงาน

-9แบบ OIT / ลาดับข้อ
ข้อคาถาม
ตัวชี้วัด
7. O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

8.

9.

10.

11.

O26 การดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คะแนนที่ได้/ความเห็น
ของผู้ประเมิน
0.00/
ไม่มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีแต่แผนฯ

0.00/
เนื่องจากไม่มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในข้อ O25 จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า การดาเนินการ
ที่นาเสนอสอดคล้องกับ
นโยบายหรือไม่
O27 หลักเกณฑ์การ
0.00/
บริหารและพัฒนา
หลักเกณฑ์การบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
นามาตอบไม่ครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร,
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร,
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ
O28 รายงานผลการ
0.00/
บริหารและพัฒนา
ไม่มีรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2562 ในภาพรวม
มีแต่ข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานบางส่วน
O29 แนวปฏิบัติการ
0.00/
จัดการเรื่องร้องเรียน
ต้องเป็นแนวปฏิบัติจัดการ
การทุจริต
เรื่องร้องเรียนทุจริตภายใน
ของหน่วยงานเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีประกาศจังหวัดนนทบุรี ใน
เรื่อง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จังหวัดนนทบุรี
ที่ประกาศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี และส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคประจาจังหวัด
นนทบุรี ดาเนินการตาม
ประกาศฯ
มีประกาศจังหวัดนนทบุรี
เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (มีการ
รายงานผลฯ ตามประกาศ
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล)
มีประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
กาหนดให้ครบถ้วน ได้แก่
หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,
หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร, หลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
รายงานผลความสาเร็จในการ
ดาเนินการจัดโครงการอบรม
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดนนทบุรี
เป็นแนวปฏิบัติจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริตของ
จังหวัดนนทบุรี (ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์)

- 10 แบบ OIT / ลาดับข้อ
ข้อคาถาม
ตัวชี้วัด
12. O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกัน
การทุจริต

13.

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี

14.

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

15.

O37 การดาเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

16.

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

17.

O43 การดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

คะแนนที่ได้/ความเห็น
ของผู้ประเมิน
0.00/
หน่วยงานขาดการแสดง url
ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้า
website หลักของหน่วยงาน
0.00/
ต้องเป็นข้อมูลสถิติจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริตภายใน
ของหน่วยงานเอง
0.00/
ไม่พบรายละเอียดการดาเนินงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2563
0.00/
ไม่ได้แสดงกิจกรรมหรือ
การดาเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตตามข้อ O36
ควรแสดงช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลไฟล์ pdf จากหน้า
เว็บไซต์หน่วยงานเพิ่มเติม
0.00/
ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
0.00/
เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์
ผลในข้อ O42 จึงทาให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ดาเนินการในข้อนี้สอดคล้อง
กับมาตรการข้อ O42 หรือไม่

ข้อเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
มีข้อมูลสถิติจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
ภายในจังหวัดนนทบุรี
(ซึ่งไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)
มีการแสดงถึงการมีส่วนร่วม
เช่น จากรายงาน
การประชุม ก.บ.จ.
มีการดาเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต เช่น
การปฏิเสธรับของรางวัล
ของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ

มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2563
ดาเนินการขับเคลื่อนตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของจังหวัด
นนทบุรี เช่น แต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจังหวัดนนทบุรี

- 11 5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
************************************************************************
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
จึงได้กาหนดมาตรการเพื่อ ขับ เคลื่ อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนนทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้
1. จังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการจัดประชุมคณะทางานการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี และมอบหมายส่วนราชการที่จะเป็นผู้ดาเนินการตอบ
แบบวัด OIT ใน ๔ ข้อ โดยมอบหมายให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการตอบแบบวัด OIT
ในข้อ O๑๕ เรื่ อง ข้อมูล เชิงสถิติการให้ บ ริ การ และข้อ O๑๖ เรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจ
การให้บริการ และมอบหมายให้ สานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการตอบแบบวัด OIT ในข้อ O๒๓ เรื่อง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และข้อ O๒๔ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี
2. จังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการจัดทาปฏิทินแผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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3. จังหวัดนนทบุรี จะมีประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหม่ของจังหวัดนนทบุรี
4. จั งหวัดนนทบุ รี จะมีคาสั่ งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี
5. จังหวัดนนทบุรี จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดนนทบุรี
ให้ หน่ วยงานดาเนิ น การค้น ห้า ประเด็นความเสี่ ยง มาตรการ และการดาเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจัดทาสรุปรายงานการดาเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
การทุจริตของจังหวัดนนทบุรี
6. จังหวัดนนทบุรี จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดนนทบุรี
ให้หน่วยงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ให้ดาเนินการประเมินตามแบบ IIT / EIT ในระบบทาง online
7. จังหวัดนนทบุรี จะมีประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนนทบุรี
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจา
จังหวัดนนทบุ รี โดยให้ ข้าราชการ เจ้ าหน้าที่ของส่ วนราชการยึดถือปฏิบั ติต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. จังหวัดนนทบุรี จะมีการบริหารจัดการข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ทั้ง นี้ สามารถสื บ ค้ น ข้อ มู ล ที่จั ง หวั ดนนทบุ รีไ ด้ ด าเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ขั บเคลื่ อ น
การส่ ง เสริ ม คุณธรรมและความโปร่ ง ใสของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผ่ านทาง
http://www.nonthaburi.go.th/ita/ บนเว็บไซต์หลักของจังหวัดนนทบุรี

