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มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 

 



2 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

IIT ในภาพรวม 

บุคลากร สค. ที่เป็นผู้ประเมิน ขาดความ

เข้าใจในประเด็นค าถาม ไม่ทราบข้อมูล

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับค าถาม              

ท าให้ค่าคะแนนผลการประเมินบางข้อมี

ผลคะแนนต่ า  

 

1. จัดประชุมคณะท างานคุณธรรมและความ

โปร่ ง ใส  ( ITA)  กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว เพื่อก าหนดแผนการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส ( ITA) และติดตามผลการ

ด าเนินการตามแผนฯ จัดประชุมทุกเดือน 

2. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ให้แก่

บุคลากรภายใน สค. จ านวน 2 ครั้ง  

3. จัดท าช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เช่น จัดตั้ง

กลุ่มไลน์ 

4. แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ใน

การประชุมผู้บริหาร สค. เพื่อถ่ายทอดสร้างความ

เข้าใจแบบประเมิน ITA 

5. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ www.dwf.go.th 

ในระบบอินทราเน็ต เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่

เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากร สค. 

 

ธ.ค. 2564 – เม.ย. 

2565 

 

 

 

ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2564  

ครั้งท่ี 2 เม.ย. 

2565 

ธ.ค. 2564 

 

 

พ.ย. 2564 - เม.ย. 

2565 

 

ต.ค. 2564 - ม.ค.

2565  

 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการทุจริต 

(ศจท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

การปฏิบัติ/การให้บริการไม่เป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ส่ ง เสริม ให้บุคลากรผู้ ให้บริ การสามารถ

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม 

ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลา

ที่ก าหนด  

2.แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการทาง

หนังสือเวียน ทางเว็บไซต์ ให้บุคลากร สค. ทราบ 

ธ.ค. 2564 

 

ทุกหน่วยงาน 

-ส่วนกลาง  

-ศูนย์เรียนรู้ฯ  

-สถานคุ้มครองฯ   

ขาดการประเมินการให้บริการที่ง่ายและ

สะดวก 

จั ดท า การประ เมิ นผลความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการทางออนไลน์ เช่น การขออนุมัติ                

ม.ค. 2565  

 

 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการทุจริต 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

การเบิกวัสดุ การขอใช้รถยนต์ การขอยืมพัสดุ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 (ศจท.) 

 

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานและ       
มีความรับผิดชอบ 

1. การท าป้ายรณรงค์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

เรื่องการให้บริการอย่างเท่าเทียม การกระตุ้น

เตือนโดยการน าเสนอถ้อยค าสร้างสรรค์ เพื่อ

ส่งเสริมการปฏิบัติงานหรือการให้บริการต่าง ๆ 

ทางด้านบวก เป็นประจ าทุกเดือน 

2. รวบรวมถ้อยค าสร้างสรรค์จากทุกหน่วยงาน

น ามาเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ทาง Line 

 ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการทุจริต 

(ศจท.) 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

(สลก.) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้ข้อมูลการใช้

จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ห รื อก า รจั ดหาพั สดุ  ก า ร เ บิ กจ่ า ย

งบประมาณ ของ สค. 

1. แจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน  

2. แจ้งเวียนผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน 

3. แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณบนหน้า

เว็บไซต์ สค. แสดงงบประมาณที่ได้รับและผลการ

เบิกจ่าย 

4 .  ก าหนดให้มี วาระ เรื่ อ งแผนการ ใ ช้จ่ าย

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน

การประชุมกองหรือกลุ่มงานทุกครั้งที่มีการ

ประชุม   

ทุกเดือน 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

(กยผ.)  

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

(สลก.) 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ และเห็นว่าการใช้จ่ายยังไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการใช้

จ่ ายงบประมาณบางโครงการหรือ

กิจกรรมไม่มีความคุ้มค่า 

1. จัดท าช่องทางสอบถาม รับข้อร้องเรียน การ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ บนเว็บไซต์ สค. 

2. จัดท าแบบสอบถามการใช้งบประมาณของ สค.  

ธ.ค. 2564 ศจท. 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

1. บุคลากร สค. ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า

การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านไม่

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากร สค. ไม่ทราบเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  ผู้ บั งคับบัญชามอบหมายงานให้ ชัด เจน 

มอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่และแจ้งให้ผู้ที่

ถูกมอบงานทราบ รวมทั้งการกระจายงานแบ่ง

หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 

2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของ สค. ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์ สค. 

เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบ   

พ.ย - ธ.ค. 2564 

 

 

 

ธ.ค. 2564 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

สลก.  
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

การปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ ในกา ร ใ ช้

ทรัพย์สินของราชการ 

ปรับปรุงช่องทางการยืม-คืน ทรัพย์สินราชการ 

โดยให้เป็นไปให้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ตามระเบียบ 

 กยผ.  

ตสน.  

สลก.  

ศจท. 

ร ะบบกา รก า กั บดู แ ลและติ ดตาม

ตรวจสอบการยืม-คืนทรัพย์สินราชการ 

และการลงโทษ 

1. ก าหนดแนวทางการก ากับการยืม-คืนทรัพย์สิน

ราชการ  

2. ประสานให้ทุกหน่วยงาน /ศูนย์เรียนรู้ฯ /สถาน

คุ้มครองฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

ส าหรับท าหน้าที่ในการให้ยืมหรือรับคืนทรัพย์สิน

ของราชการ 

ธ.ค. 2564 ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การปฏิบัติ งานของบุคลากรให้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การมีจิต

สาธารณะ การให้บริการประชาชนอย่าง

เต็มก าลังความสามารถ 

1. ให้มีสายตรงถึงอธิบดี รองอธิบดี ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ e-mail Line เฉพาะเรื่องได้แก่ การ

ทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณ การไม่ได้รับความ

เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

2. มาตรการ No Gift Policy งดรบัของขวัญหรือ

ของก านัลใด ๆ 

3. มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

ธ.ค. 2564 - ม.ค. 

2565 

 

ศจท. 

การป้องกันการทุจริต   

 

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการ

ทุจริต 

2. จัดท าช่องทางร้องเรียนการทุจริต 

3. ให้บุคลากร สค. ทุกคน ร่วมแสดงเจตนารมณ์

ในการป้องกันการทุจริต 

 

ต.ค. - ธ.ค. 2564  

 

 

 

ศจท. 

 

ศจท. 

ทุกหน่วยงาน 

ช่องทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการ

ท างาน 

ปรับปรุงช่องทางแสดงความคิดเห็นในการท างาน

ของ สค.  ทางเว็บไซต์  www.dwf.go.th  ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการท างานของ สค. ที่ใช้งานง่าย

และเป็นความลับ 

 

 

พ.ย. 2564 - ม.ค. 

2565 

กยผ.  
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

EIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการ

ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แสดง ณ จุดให้บริการ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
สค.         
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแจ้งช่องทางการติดตาม
ผลให้ผู้รับบริการทราบ ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ e-
mail SMS Line@ โทรศัพท ์
3. จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้
บริการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ จุด
บริการ ทางออนไลน์ เช่น ทาง Google Form 

ธ.ค. 2564 - ม.ค. 

2565  

กองคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ 

(กคอ.) 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

สถานคุ้มครองฯ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้

สามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ         

มีช่องทางหลากหลาย 

จั ดท าข้ อมู ลและ ให้ ก าร เผ ยแพร่ ผ่ านทาง 
www.dwf.go.th รวมถึงช่องทาง Social Medias
อื่น ๆ เช่น Facebook Youtube Channel     

ธ.ค. 2564 - เม.ย. 

2565 

สลก. 

ช่ อ งทา ง ร้ อ ง เ รี ย น กา ร ทุ จ ริ ต ข อ ง

หน่ ว ย ง าน ใ ช้ ง านย ากและ ไม่ เ ป็ น

ความลับ  

ปรับปรุ ง ช่องทางการร้ อ ง เ รี ยนการทุ จ ริ ต           
บนเว็บไซต์ สค.  

ธ.ค. 2564 - ม.ค. 

2565  

ศจท.  

กยผ.  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการที่ดีขึ้น 
 

จัดท าการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ทางออนไลน์  (Google Form) เอกสารแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการท างาน 

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ น า e-service มาใช้ในการท างาน เช่น การรับ
สมัคร การอบรมออนไลน์ สื่ออบรมทางออนไลน์  

ม.ค. - มี.ค. 2565 กคอ. 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

สถานคุ้มครองฯ 

OIT ในภาพรวม 

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็น

ปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน

เว็ บ ไซต์ ของหน่ วย งาน  ให้ ง่ า ยต่ อ              

ก า ร เ ข้ า ถึ ง  ร ว ม ทั้ ง ต้ อ ง แ ส ด ง ถึ ง

เจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต 

 

 

1. จัดประชุมคณะท างานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) สค. เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ                 

ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ต้องน ามา

เปิดเผยตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน 

ป.ป.ช.  

 

 

ธ.ค. 2564 – เม.ย. 

2565 

 

 

 

 

 

ศจท. 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

2. น าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล สถิติ การ

ให้บริการ การจัดการการทุจริต ช่องทางการ

ร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น แล้วน ามาเปิดเผย

ข้อมูลบนเว็บไซต์ สค. www.dwf.go.th  

ม.ค. – เม.ย. 2565 

 

 

 

 


