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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 

วันจันทร์ ที่ 8  มีนาคม ๒๕๖4 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

----------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญพาศ  รักนุ้ย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๒. นายกฤษณนันท์ ก าไร   หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
๓. นางสาวกฤตภัทร ภาพยนต์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
๔. นางสาวชไมพร  สิทธิน้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๕. นางสาววิภารัตน์  อร่ามเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ แทน ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
     จังหวัดนราธวิาส 
๖. นางสาวซูรีนา  บือราเฮง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๗. นางมณฑา  ช่วยนุ่ม   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
๘. นายวรรธนะ  ผวิผรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๙. นางสุพิชญาย์  พงพานิชย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
10. นางสาวเบญจมาศ  ศุภชัยศรีวรกุล   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นางสาวกนกวรรณ  ช่วยบ ารุง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
12. นางฉลวย  สวุรรณมณี  พนักงานธุรการ 
13. นายอานูวี  มูซา   นักพัฒนาสังคม 
14. นางทัศนีย์  เย๊ะ   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
15. นางชนกวรรณ ปิ่นทอง  เจ้าพนักงานแรงงาน 
16. นางวาสนา  ใหม่พุ่ม   นักวิชาการประกันสังคม 4 
17. นางสาวตอยญีบะห์  ยูโซ๊ะ  นักวิชาการพัฒนาสังคมช านาญการ 
18.นางสาวรัชฎาภรณ์  ช่วยสุข  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
19. นางสาวชญานุศภัฒค์ ชสูิงแค  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
20. นางทิพเยาว์  ทองเอียด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
21. นางสาวกัลยา  แซ่หลี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
22. นางศิวภร  ศรีประเสริฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
23. นางสาวพรรวินท์  ผลกลา้  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
24. นางสาวสุนิสา  นวนนก  นิติกรช านาญการ 
26  นายกวิน หมาดทัศนัย  เจ้าพนักงานขนส่งช านาญงาน ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
27. นางวันดี  ศิลปปัญญา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
28. นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ  นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ 
 
 

 

/29. นางวสานิชาวต.ี.. 
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29. นางสาวนิซาวาตี  มือลี  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
30. นายธีรพงษ์  วสันตดิลก  นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
31. นางสาวธิดา ฉันทศิริรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32. นายนิรุสดี  บินนิมุ   เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 
33. นางวชิราวรรณ  เยี่ยมพานิช  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
34. นายวิชาญ  ศรีสวัสดิ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ 
35. นางนิมารีเยาะ  มะมิงจิ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
36. นางสาวอัสนา  บาแต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
37. นางกัสนา  ขวัญแก้ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
38. นางจุฑารัตน์  มุขตา   เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางปารีดะห์  แวอูเซ็ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
41. นางสมหทัย  อินทรรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
42. นางวัชณี  ธนาวุฒิ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
43. นางอัมพร  สุคนธิสุนทร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
44. นางสาวภาชิน ี พฤกษาพิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
45. นางสาววรวลัญช์  รัตนโกมินทร์ นักวิชาการพลังงานช านาญการ 
46. นางสาวนูรไอซ์  จ าพันธุ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
47.  นายอรรถพันษ์  วัฒนสิน  นักวิชาการท่ีดินช านาญการพิเศษ 
48. นายสุรพงษ์  จ ารัสศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
49. นางอารีซ่าน   ตานีเห็ง  พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส     

ผู้เข้ารว่มประชุม 
๑. นางอาภาภรณ์  เรืองพริ้ม พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
๒. นางสาวปุณยาพร  ปุยแดง พนักงานประจ าส านักงาน ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.35 น. 
การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญพาศ รักนุ้ย 
ประธานคณะกรรมการฯ ในฐานะประธานในการประชุม ได้เปิดประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  31 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐ                     
ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 /ระเบียบวาระท่ี 2… 
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/(4) ผลการประเมิน… 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

 2.1 คณะท างานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส  

เลขานุการ           เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้มีการแต่งตั้ง : 

1) หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จังหวัด เพ่ือก ากับดูแลการจัดท า ITA 
ของหน่วยงานและจังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2386/2563 ลว. 4 มิถุนายน 2563 

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นคณะท างาน
รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส 
ตามค าสั่งจังหวัดนราธิวาสที่  2514/2563  ลว. 12 มิถุนายน 2563  เพ่ือศึกษา ท าความเข้าใจแนวทาง    
การด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละตัวชี้วัดภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๒.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ       
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในภาพรวมจังหวัด
นราธิวาส ในระบบ ITAS  ดังนี้ 

   (๑) หน่วยงาน  : จังหวัดนราธวิาส 
(๒) ประเมินจาก  ๓ แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล จ านวน (คน) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 157 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 96 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เว็บไซต์ 

 (๓) ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนน 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ 94.39 
๒. การใช้งบประมาณ 89.29 
๓. การใช้อ านาจ 91.56 
๔. การใช้ทรัพย์สิน 87.96 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริตของราชการ 92.06 
๖. คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.25 
๘. การปรับปรุงการท างาน 75.65 
๙. การเปิดเผยข้อมูล 64.07 
๑๐. การปูองกันการทุจริต 25.00 

ผลคะแนน 68.44 
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/ที่ส าคัญ… 

(4) ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  คะแนนอยู่ในระดับ C  

จากคะแนนผลการประเมิน ท าให้ว่า ตัวชี้วัดที่มคีะแนนไม่ถึง 85  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่             
6 -10  ท าให้พบว่า ประเด็นปัญหาในการประเมิน ITA ของจังหวัด ที่สามารถสังเคราะห์และจ าแนกได้เป็น
ประเด็นหลักที่ม ีดังนี้ 

(1) ปัญหาด้านเทคโนโลยีของการประเมิน ระบบการประเมิน ITA ของหน่วยงาน            
ในจังหวัดบางหน่วย ขาดความเสถียรในด้านระบบการประเมิน ระบบเว็บไซต์ของบางหน่วยงานระบบยงไม่
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลิงค์ข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
   (2) ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท า ITA ของหน่วยงาน และ
ผู้รับการประเมินภายใน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และผู้รับการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ตอบ
แทบสอบถาม EIT และ IIT  ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส าหรับตอบแบบสอบถาม ท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามไมส่ามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างตรงประเด็น หรืออาจจะไม่ตอบแบบสอบถามเลย  

(3) ปัญหาความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและผู้มาติดต่อรับบริการ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ขาดความตระหนักถึงการตอบแบบส ารวจ EIT และ IIT                
หรือตอบแบบส ารวจไม่ตรงประเด็นค าถาม  

(4) ปัญหาเกี่ยวกับแบบส ารวจ OIT ข้อค าถามที่ใช้ในการส ารวจมีบางประเด็นที่ไม่
สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของจังหวัด อีกทั้งหน่วยงานในจังหวัดมีบริบทการท างานที่
แตกต่างกัน มีขนาดที่แตกต่างกัน ท าให้การตอบค าถามบางข้อยังไม่สมบูรณ์ตามที่คณะที่ปรึกษาต้องการ 

(5) ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซค์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบไมท่ันสมัยและการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไชได้อย่างไมร่วดเร็ว ท าให้ขาดประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มขี้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่มีคะแนนต่ ากว่าเปูาหมาย 
(ร้อยละ 85) แบบวัด EIT OIT เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(1) แบบวัด EIT ให้ด าเนินการ ส าหรับการประเมินการรับรู้ของผู้ร้บบริการ ควร
ด าเนินการ 1) คุณภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลยนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุง
ระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการไห้บริการได้โดยสะดวก 

   (2) แบบวัต OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน          
สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ 
ปูองปรามการทุจริตโดยมีมาครการที่เป็นรูปรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล นันการเผยแพร่
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ                 
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-sevice โดยต้องเผยแพร่ในห้าข้อหรือ             
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลัก ของหน่วยงานโดยตรง  2) การปูองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA             
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของบีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงเละพัฒนา   จากนั้น
จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม            
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/คะแนน… 

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซค์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไชได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

            จึงขอให้ทุกส่วนราชการน าข้อเสนอแนะที่ทาง ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ไว้เป็นแนวทาง
ในการประเมิน ITA ขงหน่วยงานและจังหวัด  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการด าเนินการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และเม่ือมีปญัหาในการด าเนินงาน ให้ประสานกับผู้รับผิดชอบการการจัดท า ITA ระดับ
จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ  
             

2.๓ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือให้การประเมินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ฝุายเลขาฯ ได้สรุปแนวทางการประเมินฯ ดังนี้ 

2.3.1  ขอบเขตของหน่วยงานภาครฐั 
  จังหวัด : มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุม เฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด                 
(ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และราชการระดับอ าเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย) 

2.๓.๒  กลุ่มการประเมิน จ าแนกออกเป็น ๑๐ กลุ่ม  
  จังหวัดนราธิวาส อยู่ในกลุ่ม 9 ประกอบด้วยจังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 

ยะลา สงขลา สตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน 
2.3.๓  แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

  (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน ข้าราชการ/พนักงานราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปื  

  (๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นมา 

  (3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
2.๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  โดยน า URL หรือ QR code ตอบแบบส ารวจ 

   (๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   (๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 (๓) แบบตรวจสอบการเปิดผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  2.3.๕  กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล 
            (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐                 

ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง 
            (๒) ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐                   

ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง 
 (๓) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 (๔) เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงาน           

ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกเป็น ๗ ระดบั ดังนี้ 
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/2.4 รายชื่อ… 

 
 

๙ 

 

 

 

  2.๓.๖  การประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม 
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถาม
ในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถาม
ในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชีว้ัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชีว้ัดใน
แบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชีว้ัด 
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชีว้ัด
ในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

    2.3.7  ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อ
ค าถาม 

IIT 30 การปฏิบัติหน้าที่ - 6 
  การใช้งบประมาณ - 6 
  การใช้อ านาจ - 6 
  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  - 6 
  การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
  ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
  การปรับปรุงระบบการท างาน - 5 

OIT 40 การเปิดเผยข้อมูล  ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
    การบริหารงาน 8 
    การบริหารงบประมาณ 7 
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 
    การส่งเสริมความโปร่งใส 5 
  การปูองกันการทุจริต  การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต 8 
    มาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต 2 

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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/ล าดับที่ 6. … 

 

2.4  รายช่ือผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ตามที่หน่วยงานได้ปรับเปลี่ ยนรายชื่อผู้ รับผิดชอบการจัดท าการประเมิน ITA                     

เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของแต่ละหน่วยงาน                    
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานด าเนินงานตามรายตัวชี้วัด OIT ตามบริบทหรือภารกิจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามร่างค าสั่งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แนบท้ายระเบียบฯ   

ที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ 
    
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 ปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในคู่มือการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. และมีค่าคะแนน
ประเมินที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ฝุายเลขาฯ ได้จัดท าปฏิทินส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 

ล าดับ วัน เดือน ปี หน้าที่  หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. 8 ม.ีค.63 จั ดป ร ะชุ ม คณ ะ ท า ง าน รั บ ผิ ด ช อบ กา รป ระ เ มิ น  ITA                       

เ พ่ื อ ขั บ เ คลื่ อ น ก า ร จั ดท า  ITA ป ร ะจ า ปี ง บประมา ณ                     
พ.ศ.  2564 จั งหวัดนราธิวาส เ พ่ือมอบหมายภารกิจ                  
การจัดท าตัวชี้วัดของการประเมิน ITA  ในแต่ละหน่วยงาน 

- ส านักงานจังหวัด
นราธิวาส 

 

2. 1 มี.ค. 64 
ถึง                

19 เม.ย.64 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT ให้ผู้มีส่วน               
ได้เสียภายใน (เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกระดับ) และแบบวัด EIT 
ให้ผู้มีได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่อแจ้งจังหวัด 
ให้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามตาม QR code ที่ ส านักงาน 
ป.ป.ช.ได้ให้ไว้  
2. หน่วยงานน า URL หรือ QR Code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบส ารวจ IIT และแบบส ารวจ EIT ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์จังหวัด 
2. รายงานผลการตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT ภายใน
วันที่ 19 เมษายน 2564 ตามแบบแนบท้าย 

- ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

5 15 ม.ีค.64 
ถึง 

31 ก.ค.64 

1. หน่วยงานเจ้าภาพจัดท าข้อมูลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 
9 และ 10 โดยน าข้อมูลลงในเว็บไซต์หน่วยงาน  
2. รายงานข้อมูลที่ได้ลงในเว็บไซต์หน่วยงานให้ส านักงาน
จั งหวั ดนราธิ ว าส  (กลุ่ มง านบริ หารทรัพยากรบุ คคล )                 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564  

- ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
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ล าดับ วัน เดือน ปี หน้าที่  หน่วยงานรับผิดชอบ 
6  15 มี.ค. 64 

ถึง 
30 เม.ย.64 

- Admin จังหวัด น าเข้าข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10                         
ของทุกหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายลง ในระบบ ITAS 
-  ผู้บริหารของจังหวัดอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS 

- ส านักงานจังหวัด
นราธิวาส 

7 1 พ.ค.64 
ถึง 

31 ก.ค.64 

หน่วยงานจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันตามรายงานตัวชี้วัด และ
ตรวจสอบให้ระบบเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
จนผ่านการตรวจสอบจาก ส านักงาน ป.ป.ช. 

- ส่วนราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
               4.1 โครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(ITA) จังหวัดนราธิวาส 
   จังหวัดนราธิวาส โดยส านักงานจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท าโครงการยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 
19– ๒0 เมษายน2๕๖4  โดยมีเปูาหมาย คือ ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัด (ป.ป.ท. 79 หน่วยและภูมิภาค 34 
หน่วย) และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเปูาหมายวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคะแนน
การประเมิน ITA ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดให้ได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85  ซึ่งจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งกลุ่มเปูาหมายในการเข้าร่วมโครงการฯ และเตรียมความพร้อมขอข้อมูล
ส าหรับการประเมิน ITA ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

เลิกประชุม    เวลา ๑1.5๐ น. 

 
      ลงชื่อ    อารีซ่าน  ตานีเห็ง              ลงชื่อ   กฤตภัทร  ภาพยนต์ 
        (นางอารีซ่าน  ตานีเห็ง)             (นางสาวกฤตภัทร  ภาพยนต์) 
       พนักงานทรัพยากรบุคคล                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
               ผู้จดรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
--------------------------  


