






 

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

ครั้งที่ ๙/2565  วันที่  26 กรกฎาคม 2565  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม   ประธานคณะท างาน 

  2. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะท างาน    
  3. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน    คณะท างาน    
  4. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย    คณะท างาน  
  5. นางสาวธีราภรณ์  ศรีนิเวศน์   คณะท างานและเลขานุการ   
  6. นางสาวสุจิตรา บุญโต      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะท างาน 
2. นายสุชาญ  กิจลือเลิศ    คณะท างาน   
   

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ได้แจ้งที่ประชุมทราบขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างจัดท า
หนังสือรายงานผล เรื่อง การรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565 ขอความร่วมมือให้คณะท างานทุกคนสื่อสารให้ความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่กองแผนงานรับทราบ                    
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นางสาวสุจิตรา บุญโต ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565                  
ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนหลัง                    
มีนาคม – กรกฎาคม 2565 คณะท างานตัวชี้วัด 2.6 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิน             
ระดับที่  1 - 5  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการลงข้อมูลบนเว็บไซต์กองแผนงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT                 
ที่ก าหนด กองแผนงานได้ก าหนดข้อมูล มาตรการ ประเด็นความรู้และกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน             
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการ OIT เพ่ือปิด Gap IIT ด้านการใช้งบประมาณและ      
คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม 2565 สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูลหลักฐาน              
ผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์กองแผนงาน  



- ๒ - 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 หน้ าการด า เนิน งานคุณธรรมความ โปร่ ง ใส             
กองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency หากต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่
กลุ่มอ านวยการ  
 

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 9/2565 วันที่ 26 กรกฎำคม 2565
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงำน อำคำร 5 ชั้น 4 กรมอนำมัย

นางสาววิชุดา สมัยนิยม ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่  2.6 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 
เดือนหลัง 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน
กรกฎาคม 2565 ตามแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกอง
แผนงานในรอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม –
กรกฎาคม 2565 คณะท างานตัวชี้วัด 2.6 ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 - 5 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการลง
ข้ อมู ล บน เ ว็ บ ไ ซต์ กองแผนงาน  ต าม
หลักเกณฑ์ OIT ที่ก าหนดกองแผนงานได้
ก าหนดข้อมูล มาตรการ ประเด็นความรู้และ
กิจกรรมตามแผนการด า เนินงาน เ พ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องตาม
มาตรการ OIT เพ่ือปิด Gap IIT ด้านการใช้
งบปร ะม าณแล ะ  ค าดว่ าภ าย ใน เดื อน
กรกฎาคม 2565 สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วน


