
 
รายงานการประชุม 

วันพฤหัสบดท่ีี 17 มีนาคม 2565 
ณ หองประชุมกองคลัง ช้ัน 2 กรมอนามัย 
-------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวปวิตรา   รุงเรือง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
2. นางนภารัตน   วงศรักษา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ   
3.  นายรังสฤษดิ์   เชื้อดวงผุย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
4. นางสาวพรทิพย   ปดตานัง   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
5. นางสุภาภรณ    โกนาคม   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
6. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว   เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
7. นางดวงกมล    คลายพ่ึงสินธุ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาววาสนา   สอนสุด   นักวิชาการเงินและบัญชี 
9. นางสาวอุษณี   ทองชมภู   พนักงานพิมพ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจงผลการรับรูออนไลน เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกรม
อนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 มีผลคะแนน
ภาพรวมของหนวยงาน เทารอยรอยละ 97.87 ผานเกณฑเปาหมายของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไมนอยกวานรอยละ 95 
โดยการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)    
ในรอบ 5 เดือนหลัง เปนการประเมินใน 2 สวนเหมือนกับในรอบ 5 เดือนแรก คือ 
  1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนัก 
รอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงานวิเคราะหวาเปนประเด็น
ท่ีตองปรับปรุง  
  2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จากการ
ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30  

ตามแนวทางการประเมินของ template การดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ในรอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหมีการประชุม
คณะทํางานวิเคราะห ทบทวน สถานการณ โดยวิเคราะห GAP และผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานในระดับ Le 
(Level) และระดับ C (Comparisons) จากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เพ่ือนําไปสูการกําหนด
มาตรการ กลไกการดําเนินงาน และจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในรอบ 5 เดือนหลังตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมรวมกันวิเคราะห ทบทวนสถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
เพ่ือคนหา GAP 1 ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 5 เดือนแรก ซ่ึงพบวา คะแนนการรับรู
ของตัวชี้วัด การใชอํานาจต่ําท่ีสุดใน 5 ตัว ของคะแนน IIT ท้ังนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาขอมูลยอนหลังของ 3 ป (6 
รอบการประเมิน) เพ่ือพิจารณาในการบงชี้ประเด็นท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงในรอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงปรากฏขอมูลตาม
ตาราง 1 และ 2 

ตารางที่ 1 ผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level)  (ผลคะแนนรอบ 5 เดือนแรก 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คะแนนท่ีได (รอยละ) 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.58 

2 การใชงบประมาณ 97.80 
3 การใชอํานาจ 96.82 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 97.03 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.60 
 ภาพรวมของหนวยงาน 97.87 

จากตารางขางตน พบวา ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ Le (Level) ของกองคลัง มีระดับคะแนนการรับรูจากผูมี 
สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ท่ีสูงซ่ึงผานเกณฑเปาหมายรวมในป 2565 รอบ 5 เดือนหลังท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 
95 และตัวชี้วัดท่ียังมีระดับคะแนนท่ีต่ําสองอันดับแรก คือ 1) การใชอํานาจ และ 2) การใชทรัพยสินของราชการ 

ตารางที่ 2 ผลผลิตและผลลัพธระดับ C (Comparisons) การรับรูดาน IIT 3 ปยอนหลัง (6 รอบการประเมิน) 
 

 
 

จากตาราง 2 ขางตน พบวา คะแนนการรับรูของตัวชี้วัดภายในหนวยงาน  IIT ในรอบ 3 ปยอนหลัง 2562 - 2565  
(6 รอบการประเมิน) พบวา ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนการรับรูจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ต่ําที่สุดมี 3 ตัว (เรียงลําดับ 
ความถ่ีของระดับคะแนนที่ต่ําใน 6 รอบการประเมิน) คือ 

1. ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณ 
2. ตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ 
3. ตัวชี้วัด การใชอํานาจ  
 
 

ป 62 ป 65

รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก

ภาพรวมของหนวยงาน 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 97.87

การปฏิบัติหนาที่ 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 99.58

การใชงบประมาณ 96.89 75.13* 83.28* 90.08 87.08* 97.8

การใชอํานาจ 90.22* 83.22 87.13 91.04 90.18 96.82*

การใชทรัพยสินของราชการ 94.60* 75.51 86.07* 87.99* 91.53 97.03*

การแกไขปญหาการทุจริต 97.5 75.33* 86.41 91.81 89.12* 97.6

ป 63 ป 64
ตัวชี้วัด IIT
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  คณะทํางานวิเคราะหขอมูลจากผลผลิตและผลลัพธระดับ Le (Level  และ ระดับ C (Comparisons) พบวา 
คะแนนการรับรูท่ีตัวชี้วัดในระดับท่ีต่ํา คือการใชงบประมาณ และตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงท้ัง 2 ตัวชี้วัด 
มีระดับคะแนนท่ียังไมผานเกณฑของคะแนนภาพรวมของกรมฯ ดวย ท้ังนี้ ในรอบ 5 เดือนแรก กองคลังไดจัดทํา 
ประเด็น (GAP) เรื่องการใชจายงบประมาณไปแลว ดังนั้น จึงพิจารณา GAP เรื่องการใชทรัพยสินของราชการ  
มาดําเนินการในรอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณป 2565 เพ่ือเพ่ิมระดับคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
IIT ของตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการในภาพของหนวยงาน และระดับคะแนนภาพรวมของกรมฯ ตอไป  
 

ขอมูลการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง 
 

ดัชนี/ตัวชี้วดั คะแนนที่ได 
(รอยละ) 

ชองวางของการวิเคราะห (GAP) 

ภาพรวมคะแนนของตัวชี้วดั 97.03 ปญหา  
     การส่ือสาร เรื่องการบริหารพัสดุ อันเกี่ยวเน่ือง
กับการยืมทรัพยสิน การใชทรัพยสิน แนวปฏิบัติ
เรื่องการกํากับดูแลทรัพยสินของราชการ คะแนนท่ี
ไดภาพรวมของตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ
เทากับรอยละ 97.03  ซ่ึงคะแนนเปนไปตาม
แนวทางของเกณฑ คือมีระดับคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 95 ดวยการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
เปนงานเฉพาะกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
พัสดุ ซ่ึงอาจจะรับรูรับทราบเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงตอง
เกี่ยวของกับขั้นตอนน้ันๆ ดังน้ัน จึงทําใหการรับรู
ในเรื่องขั้นตอนการยืม การใช การกํากับดูแล
ทรัพยสินของราชการมีนอย โดยเฉพาะกลุมงาน
อื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของอาจคิดวาไมมีการดําเนินการ
เรื่องน้ีในหนวยงานตนเอง  

การแกปญหาเพื่อปด GAP 
     มีแนวทาง/กิจกรรม มีขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน  
เพ่ือส่ือสารใหทราบเรื่องระเบียบในการยืม การใช  
การกํากับดูแลทรัพยสินของราชการ ผานชองทาง
ตางๆ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบโดยท่ัวกัน 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวก 

94.92 

- บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมี การเอาทรัพยสินของราชการไป
เปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง 

97.88 

- ถาตองการมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหนวยงานของทานมีการขออนุญาติอยางถูกตอง 

95.76 

- บุคลากรภายนอกหรือเอกชน ไมมี การนําทรัพยสินของราชการไปใช 
โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงานของทาน 

100.00 

- ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสิน 
ท่ีถูกตอง 

96.19 

- หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

97.46 

จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นไดชัดเจนวา ปจจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีสงผลตอระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรู
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (IIT) คือ เรื่องของการส่ือสาร ท่ีตองพัฒนา โดยเลือกใชการ
สื่อสารในชองทางท่ีมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรท่ีตางภารกิจกันแมจะอยูในหนวยงานเดียวกัน โดยเฉพาะใน
รอบ 5 เดือนหลัง ประเด็นท่ีจะพัฒนา/ปรับปรุง คือตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ เปนระเบียบในการบริหารพัสดุ  
ท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการยืม การใช การกํากับดูแลทรัพยสินของราชการมีนอย โดยเฉพาะกลุมงานอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของ
อาจคิดวาไมมีการดําเนินการเรื่องนี้ในหนวยงานตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเปน
กระบวนการหรือเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการรับรู เรียนรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกันของบุคลากรท่ีเปน
ผูรวมงานท้ังองคกรตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตัิการ  

นางสาวสิริกัญญา  หนูบัว   ผูจดรายงานการประชุม 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง    ผูตรวจรายงานการประชุม 


