
 

รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม                   
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ครั้งที่ 5/2565  วันที ่25 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงาน 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 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประธานแจ้งที ่ประช ุมทราบ เร ื ่อง ผลคะแนนตัวช ี ้ว ัดที ่ 2.6 ระดับความสำเร ็จของ                        
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก ขณะนี ้เจ ้าภาพตัวช ี ้ว ัดได ้แจ้งผลคะแนนระดับ 1 - 5 ทางระบบ doc                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองแผนงานมีค่าคะแนน 4.8 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากไม่แสดงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามองค์ประกอบข้อมูลแบบวัด OIT (ข้อ O8 - O10) ได้กำหนดให้หน่วยงานแสดงหลักฐาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  ทางกองแผนงานได้ตรวจสอบดำเนินการแนบหลักฐานในรายงานการติดตามตัวชี ้วัด
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์กองแผนงาน หน้าการดำเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสจึงขอยื่นอุทธรณ์คะแนนไปยังเจ้าภาพเมื่อวันที ่ 23 มีนาคม 2565 และจะทราบผลหลังจาก
อุทธรณ์ภายในวันที ่ 1 เมษายน 2565 จากผลคะแนนแบบวัดความรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน                 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) รอบ 5 เด ือนแรก มีค ่าคะแนนร้อยละ 27.94                
จากร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดด้านการใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
พบว่า ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง จึงขอความร่วมมือคณะทำงานให้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในรอบ 5 เดือนหลัง ให้สำเร็จตามเป้าหมาย               

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 



- ๒ - 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
แผนภูมแิสดงผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) – ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 
 

 

 
  ที่มา : ผลคะแนนประเมินการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกองการเจ้าหน้าท่ี 

นางสาวส ุจ ิตรา  บ ุญโต ได ้รายงานผลคะแนน การร ับร ู ้การดำเน ินงานค ุณธรรม                 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบคะแนนปีงบประมาณพ.ศ.2564              
(รอบ 5 เดือนหลัง) – ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 แรก) เมื่อจำแนกผลการเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด           
ทั้ง 5 ด้าน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของแต่ละด้าน พบว่าตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  เป็นประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงมีผลคะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจ        
แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์และกำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงาน โดยกำหนด
มาตรการ ประเด็นความรู้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การแสดงความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองแผนงานในด้านการใช้งบประมาณ
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใสให้กองแผนงานเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  

ภาพรวม
การปฏิบัติ

หน้าที่
การใช้

งบประมาณ
การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

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

ปี 2565 (5 เดือนแรก) 93.15 97.3 89.86 92.91 92.34 92.17
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