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รายงานผลการด าเนินการตาม 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

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

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

IIT ในภาพรวม 

บุ ค ล า ก ร  ส ค .  ที่ เ ป็ น               

ผู้ประเมิน ขาดความเข้าใจ

ในประเด็นค าถาม ไม่ทราบ

ข้ อมู ล ก า รด า เ นิ นการที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ค า ถ า ม              

ท าให้ค่าคะแนนการประเมิน

ในบางข้อมผีลคะแนนต่ า  

 

1.จัดประชุมคณะท างานคุณธรรมและความโปร่งใส สค. เพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนินการประเมิน ITA และติดตามผลการด าเนินการตามแผน ITA จัดประชุม

แล้ว จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  

ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์

ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจ าปีสริินธร 

ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 พส. 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน (ITA) สค. จ านวน 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม Bangkok Midtown กรุงเทพฯ 

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ  

3.จัดท า ช่องทางการสื่อสารกับกลุ่ม เป้ าหมาย ทั้ งบุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก จัดตั้งกลุ่ม LINE ITA สค.  

 

4. น าเสนอข้อมูลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ในวาระการ

ประชุมผู้บริหาร สค. การประชุม evening Brief และการประชุมกรม สค.

ประจ าเดือน ทุกเดือน  

 

1.พิจารณาแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

2.ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA  

3.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA รายเดือน 

 

 

 

1.บุคลากร สค. มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ITA 

2.บุคลากร สค. มีความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA  

 

 

มีช่องทางการสื่อสาร รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA    

ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย 

 

มีแนวทาง นโยบายในภาพรวมของกรม ในการด าเนินการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการ

ทุจริต (ศจท.)  
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

5. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สค. เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูล               

ที่ทันสมัยเป็นประโยชน์แก่ประชาชน มีคณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ สค. 

ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา                                                                                   

 

ท าให้เว็บไซต์ สค. www.dwf.go.th มีข้อมูลที่ทันสมัย มีข้อมูลที่เป็น

ประโยขน์ เปิดเผยการท างานของกรม และเป็นช่องทางการสื่อสารกับ

ประชาชน 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการ

ทุจริต (ศจท.) 

และกอง

ยุทธศาสตร์และ

แผนงาน (กยผ.) 

IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่

การปฏิบัติ/การให้บริการไม่

เป็น ไปตามขั้ นตอนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.จัดท ากระบวนการ ขั้นตอน ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดย

ผู้บังคับบัญชาก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลากร สค. ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการตามกระบวนการ ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ทุกหน่วยงาน 

 

2.จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อช้ีแจงการด าเนินงานตามกระบวนงานและ

ขั้นตอน 

ทุกศูนย์เรียนรู้ฯ 

สถานตุ้มครองฯ  

3.รวบรวมและแจ้งเวียนกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ                

ให้ทุกหน่วยงานของ สค. ทราบ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565   

ศจท. 

4.ก าหนดแผนการทบทวนกระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาการให้บริการ             

ในปีงบประมาณ 2565 

กองส่งเสริม

สถาบัน

ครอบครัว 

(กสค.) / กอง

คุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ 

(กคอ.) /  

http://www.dwf.go.th/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

(สลก.) / กลุม่

พัฒนาระบบ

บริหาร (กพร.) 

ขาดการประเมินการให้บริการ

ที่ง่ายและสะดวก 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สค. ต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ และแจ้งเวียนให้ทราบ เมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2565   

น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  ศจท.  

 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน การปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลส า เร็ จของงานและมี
ความรับผิดชอบ 

จัดท าป้ายรณรงค์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และ

ข้อความเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานเชิงบวก ได้แจ้งผ่านทาง Group 

Line  

บุคลากร สค. ให้บริการ ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมมุ่งผลส าเรจ็  ศจท.  

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้

ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของ สค. 

1.จัดประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุก

เดือน เพื่อติดตาม วางแผน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้บริหารและบุคลากร สค. ทราบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 

กยผ. สลก. 

 

2.จัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน และเสนอเข้าวาระ

การประชุมกอง กอง 

 สลก. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

3.เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ 

 ส านักงาน

เลขานุการกรม 

/ กลุ่ม

ตรวจสอบ

ภายใน (ตสน.) 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

1.เผยแพร่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บนระบบระบบอินทราเน็ต สค. การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตรงต่อนโยบายของกระทรวง กรม สามารถตอบความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้ 

ศจท. / กยผ. 

 

 

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนในการประชุมกอง ผู้บริหารและบุคลากร สค. รับรู้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหน่วยงาน 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

สถานคุ้มครองฯ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

1. บุคลากร สค. ส่วนหนึ่งมี

ความเห็นว่าการประเมินผล

การปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงาน 

 

1.การมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชา ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การ

มอบหมายงานให้บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 .ผู้ บั งคั บบัญชามี ก รอบการประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การประเมินมีความเป็นธรรม 

2.ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างชัดเจน 

ทุกหน่วยงาน 

 

สลก. 

2.จัดท า Info Graphic ปลูกฝังสร้างความตระหนักในการใช้อ านาจของ

ผู้บังคับบัญชา โดยการน าข้อมูลแนวทางการปฏิบัตจิาหส านักงาน ก.พ. มาเผยแพร่ 

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจการบริหารงานตามขอบเขต สลก.  

2. บุคลากร สค. ไม่ทราบ

เกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

แจ้งเวียนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร สค. ในระบบ Dpis  1.บุคลากร สค. ทราบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าให้

การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

2.ท าให้บุคลากรทุกคนทราบผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

สลก. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

1. การปฏิบัติตามระเบียบ

ในกา ร ใ ช้ท รั พย์ สิ น ขอ ง

ราชการ 

1.จัดท าแบบฟอร์มการยืมคืนทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องและแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

2.แจ้งเวียนระเบียบการยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ จัดท า

ทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ และหลักฐานการยืมตามระเบียบราชการ โดย

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปของกองเป็นผู้รับผิดชอบ 

มีแนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการ 

 

สลก. 

 

กสพ. / กยผ. / 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ทุกแห่ง / สถาน

คุ้มครองฯ ทุก

แห่ง  

2.ระบบการก ากับดูแลและ

ติดตามตรวจสอบการยืม-

คืนทรัพย์สินราชการ และ

การลงโทษ 

ก ากับให้การขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีแบบฟอร์ม              

แบบใบยืม ใบส่งคืนครุภัณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุตามที่กรม

ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินราชการมีความถูกต้องตามระเบียบราชการ กคอ. / สลก. / 

กพร. / ตสน. / 

ศจท.  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ 

การให้บริการประชาชน

อ ย่ า ง เ ต็ ม ก า ลั ง

ความสามารถ 

1.จัดท าประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2564   

2. แจ้งเวียนทุกหน่วยงานใน สค. ให้บุคลากร สค. ทุกคน ร่วมลงนามรับทราบและ

ถือปฏิบัติ ตามประกาศฯ มีบุคลากร สค.ร่วมลงนามทั้งสิ้น จ านวน 712 คน          

คิดเป็นร้อยละ 100 

ส่งเสริมให้ สค. เป็นองค์กรคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ ปราศจากทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ศจท. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

การป้องกันการทุจริต   

 

1.มอบนโยบายการด าเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกัน          

การทุจริต กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อ

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 

2.กล่าวนโยบายการต่อต้านการทุจริต กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564  

3.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศ เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2565 

4.จัดท าแผนงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปี 2565 

5.จัดท าแผนการประเมินความเสีย่งการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หัวข้อ
การประเมิน “การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีการบริหารกองทุนสง่เสริม           
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ” 
 
 

มีนโยบายป้องกันการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต มีระบบ

ป้องกันการทุจริต   

อธิบดี สค. 

 

 

อธิบดี สค.  

 

 

ศจท.  

 

ศจท. 

 

ศจท.  

ช่องทางที่ ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและตรวจสอบการ

ท างาน 

 

 

 

ปรับปรุงช่องทางแสดงความคิดเห็นในการท างานของ สค.  ทางเว็บไซต์  

www.dwf.go.th  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ

การท างานของ สค. ท่ีใช้งานง่ายและเป็นความลับ   

ประชาชนมีช่องทางการเสนอความคิดเห็นหรือการสอบถามข้อมูล

เพิ่มขึ้น 

กยผ. / ศจท. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

EIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ก า ร บ ริ ก า ร ผู้ ม า ติ ด ต่ อ 

เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/

ให้บริการ ให้ เป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่

ก าหนด 

1.แจ้งขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาให้ผู้รับบริการทราบ  
2.ก าหนดช่องทางติดตามผลการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ 
3.แจ้งช่องทางการติดตามผลให้ผู้รับบริการทราบ 
4.มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
5.ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต 
6.จัดท าใบสมัครออนไลน์ สามารถด าเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ สค.  
7.เปิดรับสมัครฝึกอาชีพทางออนไลน์ 
8.มีระบบติดตามเงินสงเคราะห์ครอบครัวและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบช่องทาง         
การติดต่อ 
9.แจ้งช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ ผอ.สถานคุ้มครองฯ ให้
ผู้ รับบริการทราบ หากต้องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ เรียกรับเ งินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด 

1. การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ เป็นไป

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ อย่าง    

เท่าเทียมกับผู้มาติดต่อทุกคน 

3.การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่บิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

4.ผู้ปฏิบัติงานของ สค. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน

และส่วนรวมเป็นหลัก 

กองคุ้มครอง

และพฒันา

อาชีพ ศูนย์

เรียนรูฯ้ สถาน

คุ้มครองฯ   

10.มอบนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี ให้บริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตรง
ตามระเบียบ มีระบบป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  

อธิบดี สค.  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

กา ร เ ผยแพร่ ข้ อมู ล ของ

หน่วยงานให้สามารถเข้าถึง

ง่ า ย  ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  แ ล ะ มี

ช่องทางหลากหลาย 

ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแล้ว ได้แก่ เว็บไซต์ www.dwf.go.th 

ช่องทาง Social Medias เช่น Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

/ Family Line / www.เพื่อนครอบครัว.com / Youtube DWF Channel    

เพื่อให้การเผยเปิดข้อมูลมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย และมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ  

กยผ. / ศจท. / 

สลก. 

 

http://www.เพื่อนครอบครัว.com/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

ของหน่วยงานใช้งานยาก

และไม่เป็นความลับ 

ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ สค. www.dwf.go.th แล้ว   ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของ สค. สามารถใช้งานง่ายและเป็น

ความลับ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

1.การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดี
ขึ้น 
 

1.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สค. ต่อการให้บริการของ

หน่วยงานภายใน สค. เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ศจท.  

 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม การประชุมหรือผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินผ่านทาง Google Form แล้วน าผลการประเมินมาท า 

AAR เพื่อปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ทุกหน่วยงาน 

3. เพิ่มถ้อยค าชุดค าขอบคุณเชิงบวก “ทุกข้อเสนอแนะของคุณเป็นประโยชน์ต่อ

เรา” “เราจะน าข้อเสนอแนะของคุณไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น”  

กพร. / ทุก

หน่วยงานฯ  

2.การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การให้บริการ 

จัดท าช่องทางการเรียนรู้ทางออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ สค. 

เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ฯ ทางคลิปวีดิโอ ทาง Youtube DWF Channel และทาง 

Line@ Family Line 

การด าเนินงานของ สค. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

และตรงตามความต้องการ 

กคอ. / ศูนย์

เรียนรูฯ้ / กสค. 

OIT ในภาพรวม 

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจุบันของ

หน่วยงานสู่สาธารณะบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้

ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้ง

 

1. จัดประชุมคณะท างานคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) สค. เพื่อติดตามการ

ด าเนินการตามตัวช้ีวัด OIT ตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 ตามแนวทางการประเมินของ

ส านักงาน ป.ป.ช.   

1) ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

 

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สค. มีข้อมูลตรงตามที่แบบการประเมิน OIT 

ของส านักงาน ป.ป.ช. 

2. ข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานง่าย  

 

ศจท. 

 

 

 

 

http://www.dwf.go.th/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์ใน

การป้องปรามการทุจริต 

 

2) ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมครอบครัว         

สุขสันต ์

3) ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

2. มีคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สค.   

 

 

ศจท. / กยผ.  

 

ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  ข้ อ มู ล ก า ร

บริหารงานทั่ ว ไป ข้อมูล

งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จ้ างหรือจัดหาพัสดุ  การ

บริหารทรัพยากรบุคคล          

ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค. 

ให้ครบถว้น 

1. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล สค. ข้อมูลบนเว็บไซต์ สค. ในเรื่องการใช้งบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ การบริหารบุคลากร และข่าวประชาสัมพันธ์ ให้มี

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงง่าย 

2. ให้มีช่องทางสื่อสาร 2 ทางระหว่างหน่วยงานของ สค. กับผู้รับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป ทางช่องทาง ถาม-ตอบ Messenger Web board    

บุคลากร สค. และบุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ 

สค.  

ศจท. / กยผ. 

พัฒนาระบบ e-Service 

ของ สค. ให้สะดวก ใช้งาน

ง่าย  

น าระบบ e-Service บนเว็บไซต์ สค. มาให้บริการให้เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ได้แก่ 

การสมคัรเรียนออนไลน์ ช่องทางการเรยีนรู้ทางออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ สค. เว็บไซต์ศูนยเ์รียนรู้ฯ ทางคลิปวีดโิอ ทาง Youtube DWF 

Channel และทาง Line@ Family Line 

ประชาชน กลุ่มเป้าหมายของ สค. สามารถใช้บริการผ่านระบบ              

e-Service ของ สค. ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย ตอบสนองความ

ต้องการ 

กคอ. / ศูนย์

เรียนรูฯ้ / กยผ.  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริต   

ด าเนินการปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้เป็นช่องทางเฉพาะ              

ในการร้องเรียนการทุจริต บนเว็บไซต์ สค. 

 

สามารถใช้เป็นช่องทางร้องเรียนการทุจริตได้ทางช่องทางเว็บไซต์ สค.  ศจท. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

แนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการทุจริต

ข อ ง  ส ค .  มี ก า ร ก า กั บ

ติดตามการน าไปปฏิบัติให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

3. มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ  

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ศจท.  

ทักษะความรู้ ความสามารถ

ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์

ของ สค. ในการปรับปรุง

ระบบให้ทันสมัยและมีการ

ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้

อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

1. มีคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สค.  

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สค. โดยผ่านกลไกคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สค. 

(DCIO) 

เว็บไซต์ สค. ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ใช้งานได้ง่าย 

เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญของหน่วยงาน และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ   

ศจท. / กยผ.  

 


