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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดบัสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่   
2. การใช้งบประมาณ  3. การใช้อ านาจ  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6. คุณภาพ 
การด าเนินงาน  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8. การปรับปรุงระบบการท างาน  9. การเปิดเผยข้อมูล และ  
10. การป้องกันการทุจริต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ  
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ะ (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด เทศบาลเมืองนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญคือ ได้มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption perception Index : CPI ) ของประเทศ
ไทยในอนาคตให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
ส านักปลัด  เทศบาลเมืองนราธิวาส 

กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 



 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดย
สรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัด
ที ่8 การปรับปรุงระบบการทางาน 

ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 30 

 
 2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1.การปฏิบัติหน้าที่  81.91 
2.การใช้งบประมาณ  67.25 
3.การใช้อ านาจ  79.89 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  71.58 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  69.77 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน  74.97 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  73.65 
8.การปรับปรุงการท างาน  71.49 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  17.97 
10.การป้องกันการทุจริต 18.75 
  

คะแนนเฉลี่ย 51.58 
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1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดให้เป็น 
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 51.58 ซึ่งจัดอยู่ใน  ระดับ E ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  81.91 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  67.25 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.89 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  71.58 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  69.77 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  74.97 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  73.65 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  71.49 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  17.97 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  18.75 คะแนน 
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 81.91 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 

การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  17.97 คะแนน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายใน
ปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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3.1 แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ 

และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จงึควรด าเนินการดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
- เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงานจะต้องปฏิบัติงานเปน็ไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า

จะเป็นผู้มาติดต่อทัว่ไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับ

งานมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อในหน้าที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
ตนเองต้องพร้อมรับผิดชอบ 

- เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้อ านาจ 
- ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามต าแหน่งหน้าที่ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 
- การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ปราศจากการซื้อขายต าแหน่ง

หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
3.2 แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 3 คุณภาพการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- หน่วยงานต้องมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย มีหลากหลาย

ช่องทาง และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- มีช่องทางในการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ 
- มีการชี้แจงและตอบค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
-  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่

ชัดเจนและสะดวก 
- กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้อง

มีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
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- ต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้การก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 การปรับปรุงระบบการท างาน 
- การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้น 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น 
- เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
- ช่องทางที่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (E-Service) 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
- การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  
- การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การใช้งบประมาณ 
- การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง 
- การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่

ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน 
- การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
- การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
3.3 แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
- การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 

การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์  
- มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 

e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
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ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ

ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

- ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่ วยงาน 
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

 
 
 


