
 

รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรม                   
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

วันที ่26 พฤศจิกายน 2564  
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม   ประธานคณะท างาน 

  2. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะท างาน      
  3. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะท างาน      
  4. นายสุชาญ  กิจลือเลิศ    คณะท างาน       
  5. นางสาวกชกร โคตรชมภู    คณะท างาน    
  6. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย    คณะท างาน 
  7. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์      คณะท างานและเลขานุการ     
  8. นางสาวสุจิตรา บุญโต      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
คุณธรรมและความโปร่ งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ระจ าปี งบประมาณ                      
พ.ศ.2565 ตามกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ คือ แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  เป็นการประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตัวเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่                     
ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย
ด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                  
เนื่องจากภาพรวมย้อนหลัง 3 ปี ผลการส ารวจการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงาน            
บางประเด็นมีคะแนนไม่ถึงเป้าหมายตามที่ก าหนด  กองแผนงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือเป็น           
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และขอความร่วมมือคณะท างานทุกท่าน                    
เป็นตัวแทนของกลุ่มงานเพ่ือวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส      
ของหน่วยงาน จากประเด็นคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย้อนหลัง 3 ปี  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ                       
พ.ศ.2562 – 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสและสื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้
ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( IIT) ให้กับเจ้าหน้าที่กองแผนงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย              
ที่ก าหนดร้อยละ 95  
   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



- ๒ - 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

แผนภูมแิสดงผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

 
  ที่มา : ผลคะแนนประเมินการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกองการเจ้าหน้าท่ี 

จากแผนภูมิแสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม                 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบคะแนนภาพรวมย้อนหลัง 3 ปี          
ตั้ งแต่ปี งบประมาณพ.ศ.2562 – 2564 เมื่อจ าแนกผลการเปรียบเทียบรายตัวชี้ วัดทั้ ง 5 ด้าน                                 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ                 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของแต่ละด้าน พบว่าตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  และตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาทุจริต เป็นประเด็นที่กองแผนงานต้องปรับปรุง พัฒนา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีผลคะแนนที่ต่ าและลดลง                  
สาเหตุเนื่องมาจากขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คณะท างานได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์และก าหนดแผนขับเคลื่อน          
การด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงาน โดยก าหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ และกิจกรรม                
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เ พ่ิมช่องทางการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
และกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองแผนงาน โดยมอบหมายงานให้นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์                   
และนางสาวสุจิตรา  บุญโต เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานการด าเนินงานและก าหนดมอบหมายงาน                      
ให้คณะท างานตามกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน                         
ให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  

ภาพรวม
การปฏบิตัิ

หนา้ที่
การใช ้

งบประมาณ
การใชอ้ านาจ

การใชท้รพัยส์นิ

ของราชการ

การแกไ้ข

ปัญหาการ

ทจุรติ

ปี 2562 (5 เดอืนแรก) 91.68 94.41 89.93 93.11 91.05 89.03

ปี 2562 (5 เดอืนหลงั) 96.45 96.44 96.33 96.79 94.68 96.93

ปี 2563 (6 เดอืนแรก) 83.94 87.79 78.24 88.05 81.86 81.99

ปี 2563 (6 เดอืนหลงั) 88.18 92.66 84.32 90.20 84.23 86.09

ปี 2564 (5 เดอืนแรก) 89.91 93.15 86.49 89.70 87.16 89.92

ปี 2564 (5 เดอืนหลงั) 88.90 90.53 87.88 89.14 91.45 86.28
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