






 

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

ครั้งที่ 6/2565  วันที ่3 พฤษภาคม 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 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

   1. แนวการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) กองการเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับปรุง 
Template ตัวชี ้วัด 2.6 ตามเกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 – 5 การให้คะแนนยังคงยึดหลักเกณฑ์ตามเดิม            
มีการปรับปรุงส่วนของข้อประเด็นคำถามการประเมินการรับรู ้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ                
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) หน่วยงานไม่ต้องใส่ ข้อมูลรายชื ่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย และ SOP ตัวชี ้วัด               
ในระบบ DOC รวมถึงการแนบเอกสาร หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบข้อมูลควรทำให้        
มีความชัดเจนสามารถเปิดดูข้อมูลไดถู้กต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และบันทึกลงในระบบ DOC 

   2. จากผลคะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายในของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) พบว่า ไม่มีข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ทางคณะทำงานได้วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ด้านการใช้งบประมาณ ซึ่งมีค่าคะแนน            

น้อยที ่สุด เพื ่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื ่อยกระดับและสร้างความรู ้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม                 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพิ่มมากขึ้น ขอความร่วมมือคณะทำงานให้ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในรอบ 5 เดือนหลัง ให้สำเร็จตามเป้าหมาย               

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     



- ๒ - 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
นางสาวสุจิตรา บุญโต ได้รายงานจากผลคะแนนการรับรู้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) คณะทำงานจึงได้วิเคราะห์จากประเด็นปัญหาด้านการ           
ใช้งบประมาณ ซึ่งมีค่าคะแนนน้อยที่สุดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อยกระดับและสร้างความรู้                  
ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมความโปร่งใสได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2565 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านงบประมาณการสื่อสารข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมกองแผนงาน การเผยแพร่ข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์กองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานสามารถตรวจสอบ สอบถาม/ทักท้วง และร้องเรียนผ่านช่องทางของ
หน่วยงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนหลัง 
(ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6)  พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไชต์ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูล
ได ้ท ี ่ เว ็บไซต์กองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 หน้าการดำเน ินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

 

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency


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

ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 3 พฤษภำคม 2565
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงำน อำคำร 5 ชั้น 4 กรมอนำมัย

นางสาววิชุดา สมัยนิยม ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด
ที่  2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใส ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง 
1. เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1–5 การให้คะแนน

ยังคงยึดหลักเกณฑ์ตามเดิม มีการปรับปรุง
ส่วนของข้อประเด็นค าถามการประเมินการรับรู้
การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หน่วยงานไม่ต้องใส่
ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ SOP
ตัวชี้วัด ในระบบ DOC รวมถึงการแนบเอกสาร 
หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลหลักฐานตาม
องค์ประกอบข้อมูลควรท าให้มีความชัดเจน
สามารถเปิดดูข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และบันทึกลงในระบบ DOC

2. จากผลคะแนนการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในของ
กองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 
เดือนแรก) พบว่า ไม่มีข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ( IIT) ทางคณะท างานได้
วิ เ ครา ะ ห์ปัญหาสถานการณ์ด้ านการ ใช้
งบประมาณ ซึ่งมีค่าคะแนนน้อยที่สุด เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพ่ือยกระดับและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมความโปร่งใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพ่ิมมากขึ้น ขอ
ความร่วมมือคณะท างานให้ด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
รอบ 5 เดือนหลัง ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย


