
ผูรับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๑. การปฏิบัติหนาที่
จํานวน ๖ ประเดน็

• กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแสดง

 ณ จุดใหบริการ และเผยแพรทางเว็บไซค สค.

• เลขานุการกรม

• การชี้แจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน

๑.๒ บุคลากรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมา

ติดตออยางเทาเทียม

บุคลากรปฏิบัติตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด • • • • •

๑.๓ บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยมุง

ผลสําเร็จของงานและมีความรบัผิดชอบ

• ปลูกฝงการปฏิบัติงานใหบุคลากร 

• จัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกร

• • • •

๑.๔ บุคลากรมีการเรียกรบัเงินทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน

หรือใหบริการ

• กําหนดมาตรการแนวทางใหบุคลากรปฏิบัติ •

• ประกาศเจตนารมณปองกันการทุจริตของ สค. •

มีการปรับปรุงแนวทางการกระบวนงานสารบรรณ ,

กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง ,กระบวนงานบริหาร

งบประมาณ,กระบวนงานเผยแพรประชาสัมพันธ และจะ

ดําเนินการแจงเวียนหนวยงานในสังกัดภายในชวงเดือน

มกราคม 2564

แจงเวียนหนวยงานในสังกัดใหทราบและถือปฏิบัติ     

ตามกระบวนการที่มีการแจงเวียนในชวงเดือนมกราคม 

2564

มีการประกาศวัฒนธรรมองคกร สค. วนัท่ี 30             

เมษายน 2563 และกําลังดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร

๑.๑ บุคลากรในหนวยงานมีการปฎิบัต/ิการ

ใหบริการเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่

กําหนด

มีการตั้งจุดบริการศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ณ บริเวณ

กลุมอํานวยการ ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

๒๕๖๔

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ธ.ค.

๒๕๖๓
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๑.๕ บุคลากรในหนวยงานมีการรับเงิน

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจาก

โอกาสโดยปกติตามขนมธรรมเนียมและ

มารยาททางสังคม 

๑.๖ บุคลากรมีการใหเงินทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด เปนคาตอบแทนแก

บุคคลภายนอก

• การใหรางวัลสงเสริมคนดีในการปฏิบัติงาน •1.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 64     

2.ประกาศรับสมัครขาราชการพลเรือนดีเดนในวนัที่ 13

 - 22 มกราคม 64       

3.คัดเลือกขาราชการดีเดนภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 

2564                                                           

4.ขาราชการดีเดนเขารับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน

เดือนเมษายน 2564

2



ผูรับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ธ.ค.

๒๕๖๓

• มีการใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ

 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง

กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและ

พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

• • • • • •

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค. เก่ียวกับ

การบริหารงบประมาณ ใหทั่วถึงและตอเน่ือง และ

เผยแพรขอมูลทางระบบอินทราเน็ต

• •

๒.๒ การใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึง

ความคุมคาและไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีตั้งไว

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค. • •

๒.๓ หนวยงานตองไมใชจายงบประมาณเพื่อ

ประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค. เพ่ือชี้แจงแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และที่

เก่ียวของ และเผยแพรขอมูลทางระบบอินทราเน็ต

•

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค. เพ่ือชี้แจงแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง และที่

เก่ียวของ และเผยแพรขอมูลทางระบบอินทราเน็ต

•

• ตรวจสอบการเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบ • • • • • • •

๒.๕ ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและ

จัดหาวัสดุและตรวจรับและไมเอ้ือประโยชน

ตอผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง

• มีแนวปฏิบัติใหแกบุคลากร สค. และเผยแพร

ขอมูลทางระบบอินทราเน็ต

•

๒.๖ การเปดโอกาสใหตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ (สอบถาม/ทักทวง/รองเรียน)

• มีแนวทางสําหรับบุคลากรในการสอบถาม ทักทวง

 หรือรองเรียนในการการใชจายงบประมาณ

ตรวจสอบหนักฐานกอนการเบิกจาย

มีแนวทาง/คูมือการปฏิบัติงานโดยยึดความ พ.ร.บ./

ระเบียบ/จัดซื้อจัดจาง และแจงเวียนหนังสือในรูปแบบ 

QR Code

มีชองรองเรียนผานชองทางเว็บไซตกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว หรืออีกชองทางผานกลุมกฎหมาย     

ในแบบ ก.จ.ร.1 และก.จ.ร.2 ตามคูมือกระบวนการ     

รับเรื่องรองเรียน

ดําเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางบนเว็ปไซต e-gp

 /เว็ปไซตกรม สค./ติดบอรดประชาสัมพันธเปนประจํา

ทุกเดือน

เตรียมดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียกับงาน

งบประมาณการเบิกจาย และการตรวจใบสําคัญ      

ในชวงระหวางเดือนธันวาคม - มกราคม 2564

แจงเวียนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง ทางหนังสือแจงเวียนเม่ือเดือน

กุมภาพันธ 2563 และระบบแจงเวียนอินทราเน็ต

๒. การใช
งบประมาณ
จํานวน ๖ ประเดน็
   

๒.๔ การเบิกจายเงินเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา

 คาเดินทาง คาวัสดุ

๒.๑ ความรูของบุคลากรเก่ียวกับแผนการใช

จายงบประมาณประจําปของหนวยงาน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจางตามระเบียบเปนรายป และจะ

มีการทบทวน ปรับปรุงในกรณีที่มีระเบียบใหมออกมา 

โดยมีเผยแพรบนเวป็ไซต e-gp /เว็ปไซตกรม สค./ติด

บอรดประชาสัมพันธ

เลขานุการกรม
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๓. การใชอํานาจ
จํานวน ๖ ประเดน็
   

๓.๑ การไดรับมอบหมายงานจาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม

• มีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ และมีการ

แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ รวมท้ังแจงเวียนผานระบบ

อินทราเน็ตของ สค. อีกชองทางหนึ่ง

•

๓.๒ การไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง

• นําเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศ

และเผยแพรผานชองทางตางๆ และ

เว็บไซค สค. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนรับทราบ

• มีหลักเกณฑการคัดเลือก การฝกอบรม ผูเขารับ

การศึกษาดูงาน

•

• มีคณะกรรมการกลั่นกรองบุคลากรเพ่ือรับ

ทุนการศึกษา

•

๓.๔ การที่ผูบังคับบัญชามีการสั่งการใหทํา

ธรุะสวนตัวใหผูบังคับบัญชา

• มีการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม สค. •

๓.๕ การที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่

ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

• กําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติและ

ใหมีการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม สค.

•

๓.๖ การบริหารงานบุคลากรมีการถูก

แทรกแซงจากผูมีอํานาจ, มีการซื้อขาย

ตําแหนง, มีการเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือ

พวกพอง

• กําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติให

เปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

•อยูระหวางจัดทําขอกําหนดจริยธรรม สค.

จะดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ขาราชการเพื่อรับทุนรฐับาล

มีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการ พรอมท้ังมี

หนังสือแจงไปยังผูใตบังคับบัญชาใหรับทราบ และมีการ

แจงเวียนผานระบบอินทราเน็ต

มีหนังสือแจงเวียนไปยังหนวยงานใหรับ และมีการ     

แจงเวียนผานระบบอินทราเน็ต

มีการพิจารณาคัดเลือกอยางเปนธรรมตามคุณสมบัติท่ี

หนวยงาน และสํานักงาน ก.พ. กําหนด

อยูระหวางจัดทําขอกําหนดจริยธรรม สค.

อยูระหวางจัดทําขอกําหนดจริยธรรม สค.

๓.๓ ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให

ทุนการศึกษาอยางเปนธรรม

เลขานุการกรม
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๔.๑ การที่บุคลากรในหนวยงานมีการเอา

ทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัวหรือ

นําไปใหกลุมหรือพวกพอง

• จัดทําแนวทางการใชทรัพยสินของราชการ

และเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร สค. ทราบ

ทั่วกัน

• • •

๔.๒ ขั้นตอนและความสะดวกของการขอ

อนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงาน

• กําหนดข้ันตอนและแบบฟอรมในการยมืทรัพยสิน

ของราชการ และการกําหนดบุคคลที่มีอํานาจในการ

อนุญาตในแตละประเภทของทรัพยสิน

• • •

๔.๓ การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีการขออนุญาต

อยางถูกตอง

• มีการเผยแพรใหบุคลากร สค. ไดรับทราบ 

โดยทั่วกัน

๔.๔ การอนุญาตใหบุคคลภายนอกใช

ทรัพยสินของราชการเปนไปอยางถูกตอง

อยางถูกตอง

๔.๕ แนวทางปฏิบัติของหนวยงานเก่ียวกับ

การใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

๔.๖ การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการเพื่อปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว

• มีการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการโดยกลุมตรวจสอบภายใน

• • • • •ตสน. ดําเนินการตรวจสอบในชวงเดือนกุมภาพันธ - 

มีนาคม ๒๕๖๔

ดําเนินการจัดทํา (ราง) แนวทางการใชทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการ เชน 

แบบฟอรมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ , ยืมรถยนตราชการ 

และแจงเวียนในระบบอินทราเน็ต หัวขอ "แบบฟอรม"

 นําแนวทางการใชทรัพยสินของทางราชการไปเพยแพร

ทางหนังสือแจงเวียน และศูนยขอมูลขาวสารของกรม สค.

•

๔. การใชทรัพยสิน
ราชการ
จํานวน ๖ ประเดน็

เลขานุการกรม

•
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ผูรับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ธ.ค.

๒๕๖๓

๕. การแกไข
ปญหาการทุจริต
จํานวน ๖ ประเดน็

• กําหนดเจตนารมณของหนวยงานในการตอตาน

การทุจริต

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม        

(หน.สลคจ.)• ประกาศเจตนารมณปองกันการทุจริตของ สค. •

๕.๒ การใหหนวยงานมีการดําเนินการ     

(๑) ทบทวนนโยบายหรือมาตรการการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

(๒) จัดทําแผนงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน

• กําหนดมาตรการและแผนงานในการปองกันการ

ทุจริต

•

• จัดทํามาตรการปองกันและตรวจสอบการทุจริต

• จัดใหมีชองทางการแจงขอรองเรียน              

• กําหนดข้ันตอนมาตรการการแกไขเร่ืองรองเรียน

•

จัดทําประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและ

ตอตานการทุจริต สค. ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๓

จัดทําแผนงานปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๔ แลว

แจงเวียนทุกหนวยงานใน สค. ใหบุคลากร สค. ทุกคน 

รวมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศฯ

• อยูระหวางจัดทํามาตรการปองกันและตรวจสอบการ

ทุจริต

• อยูระหวางทําชองทางรับเร่ืองรองเรียนทางเว็บไซต สค.

 ตัวชี้วัดท่ี ๙ และ ๑๐

• อยูระหวางจัดทําขั้นตอนมาตรการการแกไขเรื่อง

รองเรียน

๕.๑ การทําใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

๕.๓ การทําใหปญหาการทุจริตในหนวยงาน

ไดรับการแกไข

๕.๔ การใหหนวยงานมีการ 

(๑) เฝาระวงัการทุจริต 

(๒) ตรวจสอบการทุจริต 

(๓) ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต

๕.๕ การใหหนวยงานมีการนําผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน

เพ่ือปองกันการทุจริต
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ผูรับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ธ.ค.

๒๕๖๓

๕.๖ เม่ือมีการทุจริตหนวยงาน มีกลไกสราง

ความเชื่อมม่ันในการเปดชองทางการ

รองเรียน การแจงหลักฐานและการติดตาม

ผลการรองเรียนไดอยางตรงไปตรงมาและ

รักษาความลับเพื่อความปลอดภัย

• อยูระหวางทําชองทางรับเร่ืองรองเรียนทางเว็บไซต สค.

 ตัวชี้วัดท่ี ๙ และ ๑๐
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๖.๑ การบริการผูมาติดตอ เจาหนามีการ

ปฏิบัติงาน/ใหบริการ เปนไปตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาที่กําหนด

๖.๒ การบริการผูมาติดตอ เจาหนามีการ

ปฏิบัติงาน/ใหบริการ อยางเทาเทียมกับผูมา

ติดตอทุกคน

๖.๓ การบริการผูมาติดตอ เจาหนามีการ

ปฏิบัติงาน/ใหบริการอยางตรงไปตรงมา ไม

บิดบังหรือบิดเบือนขอมูล

๖.๔ การบริการผูมาติดตอ หากเจาหนามีการ

รองขอใหจายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืนๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การใหความบันเทิง เพื่อแลกกับการ

อนุมัติ อนุญาต

• กําหนดชองทางในการรองเรียนใหผูมาติดตอได

ทราบหากมีเจาหนาที่ของหนวยงานมารองขอให

จายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ    

• ปลูกฝงคานิยมในการใหบริการ

แจงเบอรโทรติดตอของผูอํานวยกองใหผูมา

ติดตอทราบ หากตองการรองเรียนเม่ือเจาหนาที่

มีการเรยีกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ

•

๖.๕ การดําเนินงานตองคํานึงถึงประโยชน

ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก

• ปลูกฝงคานิยมในการใหบริการ                    

• จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและการสรางความเขาใจ

ในการเปนขาราชการที่ดีใหบุคลากรทราบ และถือ

ปฏิบัติ

•

๖. คุณภาพการ
ดําเนินงาน
จํานวน ๕ ประเดน็

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน ......................กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว........................................................................

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Trasparency Assessment (EIT)

๑. รวบรวมกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลา

การปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน สค. แลว

๒. กําหนดจํานวนกลุมเปาหมายบุคคลภายนอก

ที่จะเปนผูประเมินแลว กําหนดสงรายชื่อ ๒๕ 

ม.ค. ๖๔

๓. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใหบริการ ให

เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่หนวยงาน

กําหนด

•

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ผอ. กองคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ 

(ผอ.กคอ.)

• กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแสดง ณ

 จุดใหบริการ และเผยแพรทางเว็บไซค สค.        

• กําหนดแนวทางและมาตรฐานการใหบริการที่ชัดเจน
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

๗. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
จํานวน ๕ 
ประเดน็   

๗.๑ การเผยแพรขอมูลของหนวยงานให

สามารถเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทาง

หลากหลาย

๗.๒ การเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่

สาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน

๗.๓ การใหมีชองทางรับฟงคําติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ

๗.๔ การชี้แจงและตอบคําถามเมื่อ

ผูใชบริการมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน

๗.๕ การมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน

• จัดใหมีชองทางการรองเรียนการทุจริตและเผยแพร

ใหสาธารณชนทราบ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต สค. ยังไมแลวเสรจ็ • • • • •

• •

• •

•ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต สค. ยังไมแลวเสรจ็ • •

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต สค. ยังไมแลวเสรจ็ • •

• จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

คําแนะนําสําหรับผูใชบริการ

• กําหนดผูประสานและตอบคําถามผูใชบริการ

• จัดทําขอมูลและใหการเผนแพรผานทาง 

www.dwf.go.th รวมถึงชองทางอ่ืน ๆ เชน facebook

 ของกรม                                    

• พัฒนาชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมายได

งาย ไมซับซอน ตรงตามความตองการ              

• จัดใหมีชองทางการรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

คําแนะนําสําหรับผูใชบริการ

• ผอ. กอง

ยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

(ผอ.กยผ.)
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

๘. การปรับปรุง
ระบบการทํางาน
จํานวน ๕ 
ประเดน็   

๘.๑ การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการที่ดีข้ึน

กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานในแตละเร่ือง/ประเด็น

 และใหมีการทบทวนผลการดําเนินงานทุก ๆ รอบ 6 

เดือน เพื่อพิจารณาปญหาอุปสรรคในการใหบริการ

เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงงานใหมีคุณภาพและดียิ่งข้ึน

มีการสรุปผลการประเมินตามคูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผล ป ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๓ และแจงผลการปฏิบัติงานตามคูมือ เพื่อ

ในป ๒๕๖๔ จะมีการทบทวนและปรับปรุงคูมือให

เปนปจจุบัน

• •

๘.๒ การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน

จัดประชุม AAR หลังการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม กพร.ทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน จัดทํา AAR 

 หลังการจัดกิจกรรม ตามหนังสือกลุมพัฒนา

ระบบบริหาร ที่ พม 0507/458 ลว 16       

ธ.ค 2563

• • • • •

๘.๓ การนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ดําเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความสะดวก

รวดเร็ว

• ออกแบบข้ันตอนงานบริการทุกเร่ือง แลวให

คณะกรรมการ CIO ของ สค. นําไปกําหนดในการนํา

เทคโนโลยีมาใช

• การนํา e-Service มาใชในการทํางานเพิ่มข้ึน

มีการพิจารณางานบรกิาร ท่ีจะนําไปปรับปรุงเปน

ระบบ e-service จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบ

การสมัครเขารับการอบรมอาชีพในสถาบันของ

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว และอยู

ระหวางดําเนินการจัดทําระบบ

• • • • •

๘.๔ มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวน

รวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/

การใหบริการของหนวยงาน

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือบริการของ สค.

สรุปรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ       

และขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนางาน

ของ สค.

• หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

PMQA หมวด 3 ,

 6

๘.๕ การปรับปรุงการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น

มีการเผยแพรผลการดําเนินงานของ สค. ผาน 

www.dwf.go.th และมีชองทางการรองเรียน

มีการเผยแพรขอมูล ผาน www.dwf.go.th • • •

หัวหนากลุม

พัฒนาระบบ

บริหาร (หน.กพร.)
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ขอมูลพื้นฐาน

๑. โครงสราง

๒. ขอมูลผูบริหาร

๓. อํานาจหนาที่

๔. แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

หนวยงาน

๕. ขอมูลการติดตอ

๖. กฎหมายที่เก่ียวของ

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับหนวยงาน ผูบริหาร การ

ปฏิบัติงาน ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมี

ชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรบับริการและประชาชนทั่วไป

๑. โครงสราง - รอปรับโครงสรางจาก สลก.

๒. ขอมูลผูบริหาร - นําเขาขอมูลแลว (ประวัติ

 อสค. ภาษาอังกฤษอยูระหวางนําเขาขอมูล)

๓. อํานาจหนาที่ - ดําเนินการแลวเสร็จ

๔. แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน

 - ดําเนินการแลวเสร็จ

๕. ขอมูลการติดตอ - ดําเนินการแลวเสร็จ

๖. กฎหมายที่เก่ียวของ - อยูระหวางนําเขา

ขอมูลใหครบถวน

• • • • • หน.สลคจ.

การประชาสัมพันธ ๗. ขาวประชาสัมพันธ
เปดเผยขาวสารประชาสัมพันธที่เขาถึงประชาชนไดงาย • ๗. ขาวประชาสัมพันธ - ดําเนินการแลวเสร็จ • • • • •

การปฏิสัมพันธขอมูล

๘. Q&A

๙. Social network

มีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรบับริการและประชาชน

ทั่วไป

• ๘. Q&A - อยูระหวางนําเขาขอมูล

๙. Social network - ดําเนินการแลวเสร็จ

• • • • •

๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๙.
๑ 

ขอ
มูล

พื้น
ฐา

น

๙. การเปดเผยขอมูล
ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัดยอย (๓๓ ขอมูล)

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน ..............กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว........................................................................................

ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity ang Transparency Assessment (OIT)
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

๑๐. แผนดําเนินงานประจําป

๑๑. รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปรอบ ๖ เดือน

๑๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําป

นําขอมูลแผนการดําเนินงาน และรายงานผลการ

ดําเนินงาน เผยแพรผานทาง www.dwf.go.th ให

ครบถวน ใหขอมูลเปนปจจุบัน

• ๑๐. แผนดําเนินงานประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูลจาก กยผ.)

๑๑. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน

 ประจําปรอบ ๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูลจาก กยผ.)

๑๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูลจาก กผย.)

• • • • •

การปฏิบัติงาน

๑๓. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีนํามาเผยแพร

ผานทาง www.dwf.go.th ใหครบถวน ใหขอมูลเปน

ปจจุบัน

• ๑๓. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- อยูระหวางปรับปรุง

• • • • •

๙.
๒ 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น

การใหบริการ

๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

๑๖. รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจการใหบริการ

๑๗. e-Service

ขอความรวมมือทุกหนวยงานของ สค. จัดเก็บขอมูล

• ผูรับบริการของหนวยงาน ไดแก

- บริการสวัสดิการสังคม

- การใหความชวยเหลือ คุมครอง  เยียวยา

- การพัฒนาศักยภาพสตรี

- ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

- ผูประสบปญหาการคาประเวณี

- ผูรับยริการของศูนยเรียนรูฯ

- ผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ สค. จัด    

• ผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  

• ปรับปรุงใหผูรับบริการเขาถึงบริการ e-Service ที่งาย 

เห็นไดชัดเจน 

นํามาเผยแพรทาง www.dwf.go.th

• ๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

- อยูระหวางปรับปรุง

๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๑๖. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๑๗. e-Service

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

• • • • •

๙.
๒ 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป

๑๘.แผนการใชจายงบประมาณประจําป

๑๙.รายงานการกํากับติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําปรอบ ๖ เดือน

๒๐. รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจําป

เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ รายงานการใชจาย

งบประมาณ

๑๘.แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล กยผ.)

๑๙.รายงานการกํากับติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําปรอบ ๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล กผย.)

๒๐. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล กยผ.)

• •

การจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ

๒๑. แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ

๒๒. ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน

๒๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุประจําป

เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย

เดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป

๒๑. แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา

พัสดุ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล สลก.)

๒๒. ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล สลก.)

• • • • •

๙.
๓ 

กา
รบ

ริห
าร

เงิ
นง

บป
ระ

มา
ณ
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

๙.
๔ 

กา
รบ

ริห
าร

แล
ะพั

ฒ
นา

ทร
ัพย

าก
รบุ

คค
ล

การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๖.การดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗.หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

๒๘. รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป

ปรับปรุงขอมูลของกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลบน 

เว็บไซต สค. www.dwf.go.th ใหมีการเขาถึงไดงาย 

และมีการเชื่องโยงกับเวบ็ไซตหลัก สค.

๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูลจาก สลก.)

๒๖.การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางรอขอมูลจาก สลก.

๒๗.หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางรอขอมูลจาก สลก.

๒๘.รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป

- อยูระหวางรอขอมูลจาก สลก.

• •

การจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

๒๙. แนวทางปฏิบัติการจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๐. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป

ปรับปรุงชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ๒๙. แนวทางปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ดําเนินการแลว

๓๐. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

- อยูระหวางปรับปรุง

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (ขอมูล สลก.)

• •

การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

๓๒. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

๓๓. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

• ปรับปรุงชองทางการรับฟงความคิดเห็นท้ังจากบุคลากร

ภายใน และบุคคลภายนอก ประชาชนทั่วไป

• กําหนดผูรับผิดชอบ

๓๒. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

- อยูระหวางปรับปรุงเว็บไซต

๓๓. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

- อยูระหวางนําเขาขอมูล (สลคจ.รวบรวม)

• •

๙.
๕ 

กา
รส

งเ
สริ

มค
วา

มโ
ปร

งใ
ส
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร

๓๔. เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

๓๕. การมีสวนรวมของผูบริหาร

• จัดทําประกาศเจตนารมณปองกันการทุจริต ของ สค.

• ใหบุคลากร สค. ทุกคนรวมประกาศเจตนารมณ

๓๔. เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๕. การมีสวนรวมของผูบริหาร

- ดําเนินการแลว

• หน.สลคจ.

การประเมินความ

เสี่ยงเพื่อปองกันการ

ทุจริต

๓๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจําป

๓๗. การดําเนินการเพื่อจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต

• วิเคราะหกระบวนงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อ

นํามาจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง

• ดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

• เผยแพรทาง www.dwf.go.th

๓๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๓๗. การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

• • • • •

การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

๓๘. การเสริมสรางวฒันธรรมองคกร • จัดกิจกรรมใหบุคลากรเพ่ือเสริมสรางวฒันธรรมท่ีดีใน

การทํางาน

• เผยแพรทาง www.dwf.go.th

๓๘. การเสริมสรางวฒันธรรมองคกร

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

• • • • •

แผนปองกันการทุจริต

๓๙. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

๔๐. รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

รอบ ๖ เดือน

๔๑. รายงานผลการดําเนินการปองกัน

การทุจริตประจําป

• จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลการดําเนินงาน

• เผยแพรทาง www.dwf.go.th

• ๓๙.แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๔๐.รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจําป รอบ ๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๔๑.รายงานผลการดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

•

๑๐
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๑๐. การปองกันการทุจริต
ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัดยอย (๑๐ ขอมูล)
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ประเดน็การประเมิน
วิธีดาํเนินการ

เพ่ือรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาํเนินการ

ตัวชี้วัด

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจใน

หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหแกบุคลากร สค.

๔๒. มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

- มีแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

 สค. แลว

 •จัดประชุมคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส สค.

• • ๔๓. การดําเนินการตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

-  อยูระหวางนําเขาขอมูล

• • • • •

๑๐
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มาตรการสงเสริม

ความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต

ภายในหนวยงาน

๔๒. มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงาน

๔๓. การดําเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน
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