
 

รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรม                   
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ครั้งที ่1/2566  วันที่ 7 ธันวาคม 2565  
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม   ประธานคณะท างาน 

  2. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์   คณะท างาน      
  3. นางสาวกานดา สีสังข์    คณะท างาน      
  4. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์      คณะท างาน  
  5. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย    คณะท างาน 
  6. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง      คณะท างานและเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม   เนื่องจากติดราชการ 
  นางสาวสุจิตรา บุญโต      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นางสาววิชุดา  สมัยนิยม ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2565 กองแผนงานได้ ขับ เคลื่ อนการด า เนินงานด้ านคุณธรรมความโปร่ ง ใส                                     
และประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย  โดยได้ รับรางวั ลรองชนะเลิ ศ อันดับ 1 ชื่ อผลงาน                                     
“กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมสู่องค์กรคุณภาพ” และผลคะแนนตัวชี้วัดที่  2.6 ระดับความส าเร็จ                        
ของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จากผลคะแนนแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) และกา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ต่ อ ต่ อ ส า ธ า รณะ  (Open Data Integrity  and 
Transparency Assessment : OIT) ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากการเปรียบเทียบ               
ผลคะแนน : IIT ตัวชี้วัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน                
ของราชการ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง จึงขอความร่วมมือคณะท างานให้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 
 



- ๒ - 
 

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

 

 
  ที่มา : ผลคะแนนประเมินการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกองการเจ้าหน้าท่ี 

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง ได้รายงานผลคะแนนการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม                 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกองแผนงาน เปรียบเทียบคะแนนปีงบประมาณพ.ศ.2565              
(รอบ 5 เดือนแรก) – ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 หลัง) เมื่อจ าแนกผลการเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด           
ทั้ง 5 ด้าน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรั พย์สิน
ของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของแต่ละด้าน พบว่า ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
เป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงมีผลคะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้  
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ คณะท างานได้ด าเนินการวิเคราะห์
ปัญหา สถานการณ์และก าหนดแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกองแผนงาน             
โดยก าหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร   
การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองแผนงานเพ่ิมมากขึ้น 
อีกทั้งส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใสให้กองแผนงานเป็นองค์กร      
คุณธรรมต้นแบบ   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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

    นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ภาพรวม
การปฏิบัติ

หน้าที่
การใช้

งบประมาณ
การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ปี 2565 (5 เดือนแรก) 93.15 23.35 16.18 16.72 16.62 20.28

ปี 2565 (5 เดือนหลัง) 97.30 23.67 17.30 17.47 17.23 21.64
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