
 

 
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม                   
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 21 มกราคม 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 ได้แจ้งที่ประชุมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 
2565 โดยทางคณะทำงานได้พิจารณานำมาตรการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตทั้งหมด 6 มาตรการ  ได้แก่ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และจัดทำช่องทางร้องเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงมีการรายงานผลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
กองแผนงานในการประชุมกองแผนงานประจำทกุเดือนและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กองแผนงาน กรมอนามัย  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางสาวสุจิตรา บุญโต ตามที่คณะทำงานได้ร่วมพิจารณามาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต 6 มาตรการ ทางคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาและจัดทำ (ร่าง) มาตรการดังกล่าว               
และเสนอให้ผู ้อำนวยการกองแผนงานลงนาม  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับ            
การปฏิบัติงานและยึดถือปฏิบัติของหน่วยงาน และได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางร้องเรียน
เพิ่มเติมเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                   
ผ ่านช่องทางออนไลน์เร ียบร ้อยแล้วตามแผนแผนการขับเคล ื ่อนตัวช ี ้ว ัดที ่ 2.6 ระดับความสำเร็จ                           
ของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)         
ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด               
ในแต่ละเดือนแล้ว ซึ่งยังมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใส               
ของผู้มีส่วนได้ส่วยนเสีย (IIT) ให้แก่บุคลากรกองแผนงานทราบ รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด พร้อมสรุปผลการดำเนินงานและรายงาน              
ให้ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ หากคณะทำงานท่านใดต้องการแก้ไข หรือสามารถร่วมแสดความคิดเห็น
เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป 

 
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)

ครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 21 มกรำคม 2565
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงำน อำคำร 5 ช้ัน 4 กรมอนำมัย

นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ได้แจ้งท่ีประชุม
ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี 
2 .6 ระดับความส าเร็จของการด าเ นินงาน
คุณธรรมความโปร่งใส ( ITA) ซึ่งได้ก าหนด
กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 โดยทาง
คณะท างานได้พิจารณาน ามาตรการท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
โปร่ ง ใสแล ะป้ องกั นการ ทุจริ ต ท้ั งหมด 6 
มาตรการ  ได้แก่ มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการให้หรือรับสินบน มาตรการส่งเสริมความ
โปร่ ง ใส ในการ จัดซื้ อ จัด จ้ าง   มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต และจัดท าช่องทางร้องเรียน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมี
ก า ร ร า ย ง านผลแ ล ะ ติ ด ต า มก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม 2565 เพ่ือ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
การใช้งบประมาณรับฟงัความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้า ท่ีกองแผนงานในการ
ประชุมกองแผนงานประจ าทุกเดือนและเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์กองแผนงาน กรมอนามัย


