






 

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

ครั้งที่ 8/2565  วันที ่ 28 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม   ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะทำงาน 

  3. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะทำงาน    
  4. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน    คณะทำงาน    
  5. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย    คณะทำงาน  
  6. นางสาวสุจิตรา บุญโต      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีนิเวศน์   คณะทำงานและเลขานุการ     
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1. ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส โดยการเสริมสร้างความรู้การใช้จ่ายงบประมาณและสื่อสารข้อมูล
ด้านความโปร่งใสการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) กลุ่มอำนวยการได้จัดทำรายการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบปรมาณ 2565 เพื่อสื่อสารให้บุคลากร  
กองแผนงานได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. ขณะกองการเจ้าหน้าที ่อยู ่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานตอบแบบ
ประเมินการรับรู้ออนไลน์ เรื ่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ( IIT) ประจำปี
งบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน            
ระดับ 5 เป็นการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
ของหน่วยงาน ที่ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 และให้บุคลากรทุกประเภทตั้งแต่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่มีอายุการปฏิบัติงานให้กับกองแผนงาน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ตามเกณฑที่กำหนดของตัวชี้วัด 2.6 โดยบุคลากรจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยหว่า 25 คน ขอความร่วมมือจ้าหน้าที่กองแผนงาน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
ของกรมอนามัยให้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



- ๒ - 
 

 
วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นางสาวส ุจ ิตรา บ ุญโต ได้รายงานผลการดำเน ินงานประจำเด ือนมิถ ุนายน 2565                  
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงบประมาณการสื่อสารข้อมูล
ด้านการจัดซื ้อจัดจ้างในการประชุมกองแผนงานการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์                    
กองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการดำเนินงาน
สามารถตรวจสอบ สอบถาม/ทักท้วง และร้องเรียนผ่านช่องทางของหน่วยงาน ตามแผนการขับเคลื่อน                
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนหลัง (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) 
พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไชต์ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 หน ้าการดำเน ินงานค ุณธรรมความ โปร ่ งใส                   
กองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency หากต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่
กลุ่มอำนวยการ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

    นางสาวสุจิตรา บุญโต   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 8/2565 วันที่ 28 มิถุนำยน 2565
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงำน อำคำร 5 ชั้น 4 กรมอนำมัย

นางสาววิชุดา สมัยนิยม ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 
2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบ 5 เดือนหลัง 
1. ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

ส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตและคุณธรรม
ความโปร่งใส โดยการเสริมสร้างความรู้การใช้
จ่ายงบประมาณและสื่อสารข้อมูลด้านความ
โปร่งใสการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
และการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย เพ่ือ
สื่อสารให้บุคลากร  กองแผนงานได้รับทราบและ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้ าง และเปิด โอกาสให้ เกิดการมีส่ วนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ขอความร่วมมือคณะท างานทุกคนแจ้งเวียนให้
ทุกหน่วยงานตอบแบบประเมินการรับรู้ออนไลน์ 
เรื่อง การรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบ 5 เดือนหลัง 
มีนาคม - กรกฎาคม 2565 โดยแจ้งหลักเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดับ ตามเกณฑที่ก าหนดของ
ตัวชี้วัด 2.6 โดยจ านวนบุคลากรที่ตอบแบบ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากร
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25 คน


