
 

 
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม                   
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 
 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม   ประธานคณะทำงาน 
  2. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะทำงาน      
  3. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะทำงาน 
  4. นายสุชาญ  กิจลือเลิศ    คณะทำงาน       
  5. นางสาวกชกร โคตรชมภ ู    คณะทำงาน 
  6. นางสาวนภาภรณ์  นิมิตเดชกุลชัย    คณะทำงาน 
  7. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์      คณะทำงานและเลขานุการ     
  8. นางสาวสุจิตรา บุญโต      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นางสาววิชุดา  สมัยนิยม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ได้แจ้งที ่ประชุมทราบตามแผนการดำเนินงานประจำเดือน
พฤศจิกายน - มกราคม 2565 คณะทำงานตัวชี ้ว ัด 2.6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด               
ของแต่ละเดือนครบถ้วนแล้ว ขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์            
เรื ่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
(รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับ 5                
เป็นการประเมินระดับการรรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่มีค่า
น้ำหนักร้อยละ 30 และได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรทุกระดับที ่มีอายุงาน 1 ปีขึ ้นไป                   
โดยกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25 คน สามารถตอบแบบ
วัดการรับรู้ได้ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กองแผนงานติดเชื้อไวรัส
โควิด – 19 จำนวน 1 คน ทำให้ต้องปรับบริบทกิจกรรมการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด              
เน้นการเว้นระยะห่างและงดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ขอความร่วมมือให้คณะทำงานทุกคนประชาสัมพันธ์           
และสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน             
รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 
วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นางสาวสุจิตรา บุญโต ได้นำเสนอกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้  
1. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต             

ขอความร่วมมือให้คณะทำงานช่วยกันสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และขั้นตอน กระบวนการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของกองแผนงานผ่านช่องทางออนไลน์ และขอให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานการทำแบบวัด            
การรับรู้เกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและ
เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยปรับบริบทกิจกรรมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  

2. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( IIT) ให้แก่
บุคลากรกองแผนงานทราบ ในด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้ 
อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้คณะทำงานช่วยกันสื่อสาร        
ให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานได้รับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ เพื่อให้ผลการ
ประเมินการตอบแบบการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม
2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กรมอนามัยกำหนด 

3. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
ตามหลักเกณฑ์ OIT ที ่กำหนด กองแผนงานได้กำหนดข้อมูล มาตรการ ประเด็นความรู ้และกิจกรรม           
ตามแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการ OIT เพ่ือปิด Gap IIT ด้านการ
ใช้งบประมาณ และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ขณะนี้คณะทำงานได้ดำเนินการลงข้อมูลบนเว็บไซต์            
กองแผนงานเกินร้อยละ 50 และคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเรียบร้อย 

4.คณะทำงานท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมและสามารถนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ สามารถศึกษาข้อมูลด้านคุณธรรมความโปร่งใส ( ITA) 
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  



ประชุมคณะท ำงำนตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงำน อำคำร 5 ช้ัน 4 กรมอนำมัย

นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ได้แจ้งท่ี
ป ร ะ ชุ ม ท ร าบต ามแผนก า รด า เ นิ น ง า น
ประจ าเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2565 
คณะท างานตัวชี้ วัด 2 .6 ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดของแต่ละเดือน
ครบถ้วนแล้ว

นางสาวสุ จิตรา บุญโต ได้น าเสนอ
กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
1. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและ
เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์
สุจริต

2. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 
ให้แก่บุคลากรกองแผนงานทราบ

3. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและด าเนินการ
เปดิเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ท่ีก าหนด ขณะน้ี
คณะท างานได้ด าเนินการลงข้อมูลบน
เว็บไซต์กองแผนงานเกินร้อยละ 50 และ
คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนเรียบร้อย

4. คณะท างานท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือร่วม
แสดงความคิดเห็น เพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและสามารถน าเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบ 


