
ผูรับผิดชอบหลัก

กสค. มีคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนงานหลักที่สอดคลองกับภารกิจของกอง เชน กระบวนงานสงเสริมและพัฒนา กระบวนงานพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน 

กระบวนงาน

• ทุกหนวยงาน

กสพ. จัดทํากระบวนการ ขั้นตอน และกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยเวลาที่กําหนด โดยผอ.กสพ. และผอ.

กลุม เปนผูกํากับดูแล (ไดจัดสงกระบวนการใหศจท.แลว)

กคอ. . ไดทําหนังสือแจงเวียนศูนยเรียนรูฯ ทั้ง ๘ แหง และสถานคุมครองฯ ทั้ง 4 แหง ใหรายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย 

ให ผอ.กคอ. ทราบ เพื่อเปนการติดตามบุคลากรผูใหบริการ ใหดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

กยผ.  ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนงานหลักที่สอดคลองกับภารกิจของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เชน  คูมือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําคําของบประมาณ ระบบคูมือติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) คูมือการใชงานระบบ คูมือการใชงานผูดูแลระบบเว็บไซตเครือขายหญิงไทยในตางประเทศ และคูมือกระบวนการจัดซื้อจัดจาง/คูมือตรวจ

ใบสําคัญ โดยมีผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงานและผูอํานวยการกลุมกํากับดูแล

สลก. เปนหนวยงานสนับสนุนใหแตละหนวยงาน เพื่อใหการทํางาน มีประสิทธิภาพและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งไดมีการแจงเวียนกระบวนการ 

ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน และมอบหมายใหบุคลากรผูรับผิดชอบตามกระบวนการ ดําเนินการปฏิบัติงานหรือใหบริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

กําหนดไว

กพร. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในแตละภารกิจ กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานใหเหมาะสม และหัวหนา 

กพร.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานแตละภารกิจอยางตอเนื่อง

ตสน. บุคลากรตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสนอหัวหนากลุมตรวจสอบภายในเห็นชอบ กอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ศจท. ไดดําเนินการ  

1. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภารกิจและกํากับใหบุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

2. รวบรวมขั้นตอนและแจงเวียนขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหทุกหนวยงานภายในสค. ทราบ

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ และแจงเวียนผูรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติ

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการทําบันทึกมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ ศูนยฯ จ.ลําปาง แตละกลุม/ฝายรับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของหนวยงาน สค. ตามหนังสือ ที่ พม ๐๕๑๕/๐๔๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ ไดลงขอมูลกระบวนงานในเว็บไซตศูนย  และแจงเวียนใหบุคลากรทราบ

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ประชุมประจําเดือน เพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ และแจงเวียนทางไลนกลุมของศูนยฯ

๑. การปฏิบัติหนาที่

จํานวน ๖ ประเด็น

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนวยงาน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน

๑.๑ บุคลากรในหนวยงาน

มีการปฎิบัติ/การใหบริการ

เปนไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

• สงเสริมใหบุคลากรผูใหบริการ

สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน

และระยะเวลาที่กําหนด 

โดยใหผูบังคับบัญชา

ระดับ ผอ.กอง/ผอ.กลุม กํากับดูแล

การดําเนินงานใหเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด
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ศูนยฯ จ.ชลบุรี ผูอํานวยการศูนยฯ มีการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงาน

มีการปฎิบัติงาน/การใหบริการตามกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในดานตางๆ ไดแก 

๑. กระบวนงานขั้นตอนการรับบริการการฝกอบรมอาชีพในศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว

๒. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 

โครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน)

๓. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 

โครงการสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพ ๑๑๐ วัน

๔. กระบวนงานขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 

เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห (ผูประสบปญหาทางสังคม)

• ทุกหนวยงาน

ศูนยฯ จ. เชียงราย มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ มีการแจงเวียนผูรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติ และมีการ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยหัวหนากลุม/ฝาย และรายงานผลตอผูบังคับบัญชาทราบ

ศูนยฯ สงขลา ประชุมชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ แจงในไลนกลุมของศูนย เฟสบุค/เพจเฟสบุค เว็บไซตของศูนยฯ 

และจัดเก็บขอมูลในสําเนาขอมูล Google Drive ของศูนยฯ                                                                                          

ผอ. ศูนยฯ กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

สถานฯ บานเกร็ดตระการ  มีการประชาสัมพันธแจงขั้นตอน ระยะเวลาในการสมัคร ของโครงการที่สถานคุมครองฯไดจัดขึ้น และมีการรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการตอ

สถานฯ จ.นครราชสีมา ผูอํานวยการฯ มีการประชุมเจาหนาที่ เพื่อทบทวนชี้แจงขั้นตอน กระบวนการทํางานตางๆ และใหหัวหนากลุม/ฝาย กํากับควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ไดดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดโดยมีผูบังคับบัญชาติดตามการดําเนินงานและกํากับดูแล

สถานฯ จ.พิษณุโลก หนวยงานมีการสงเสริมใหบุคลากรผูใหบริการดําเนินงานไดตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งหมายหมายงานในความรับผิดชอบ

ของขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยงาน

• แจงขั้นตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการทางหนังสือเวียนทางเว็บไซต 

ใหบุคลากร สค. ทราบ

ศจท. แจงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการทางหนังสือเวียนใหทุกหนวยงานทราบแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 • ศจท.

• การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการทางออนไลน เชน การขอ

อนุมัติ การเบิกวัสดุ การขอใชรถยนต 

ขอยืมพัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร

ศจท. กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สค. ตอการใหบริการของหนวยงานภายในสค. แลว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 พรอมทั้ง

ประชาสัมพันธสง Link และ QR Code ใหทุกหนวยงานแลว

• ศจท.

กสค. มีแผนการดําเนินการเพื่อจัดทําการทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาน ๒๕๖๕ • สลก. / กคอ. / กสค. / กสพ./กพร.

กคอ. ไดรวบรวมขอมูลกระบวนงานขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว อยูในระหวางปรับแกไข เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน

กพร. มีแผนดําเนินการเพื่อจัดทําการทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 2565

สลก. มีแผนดําเนินการเพื่อจัดทําการทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 2565

กสพ. มีแผนดําเนินการเพื่อจัดทําการทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 2565

• มีการทบทวนขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการเปนระยะ โดยนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจมาประกอบ
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๑.๒ บุคลากรปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกผูมาติดตออยาง

เทาเทียม

๑.๓ บุคลากรมีการปฏิบัติงาน

โดยมุงผลสําเร็จของงานและมี

ความรับผิดชอบ

• การทําปายรณรงค จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเรื่องการใหบริการอยาง

เทาเทียม การกระตุนเตือนโดยการ

นําเสนอถอยคําสรางสรรค เพื่อสงเสริม

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการตาง ๆ

 ทางดานบวก เปนประจําทุกเดือน

• ศจท. จัดทําขอความ "ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ มุงประโยชนสวนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ ไมใชหนาที่และอํานาจเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง" เปนอักษรวิ่งบนหนาเว็บไซต สค.

• สลก. (กลุมสื่อสาร) จัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซต และโซเชียลมีเดียกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 378 ผลงาน  

• กยผ. (กทส.) รวบรวมขอมูลรณรงคตางๆ ภายในหนวยงาน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของกรม

• ศจท. / สลก. (กลุมสื่อสาร.) / กยผ. (กทส.)

๑.๔ บุคลากรมีการเรียกรับ

เงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่น

ใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน

หรือใหบริการ

• รวบรวมถอยคําสรางสรรคจากทุก

หนวยงานนํามาเผยแพร ทางเว็บไซต 

ทาง Line

• ศจท. จัดทํา Info Graphic ขอความจากอธิบดี สค. เรื่องการใชงบประมาณอยางคุมคา ตรงตามวัตถุประสงค แผนงาน และตรวจสอบได

• กยผ. รวบรวมขอมูลรณรงคตางๆ ภายในหนวยงาน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของกรม

• ศจท. / สลก. (กลุมสื่อสาร.) / กยผ. (กทส.)

• การทําปายรณรงค จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเรื่องการใหบริการอยาง

เทาเทียม การกระตุนเตือนโดยการ

นําเสนอถอยคําสรางสรรค เพื่อสงเสริม

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการตาง ๆ

 ทางดานบวก เปนประจําทุกเดือน

• สลก. (กลุมสื่อสาร) จัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซต และโซเชียลมีเดียกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 378 ผลงาน 

• กยผ.รวบรวมขอมูลรณรงคตางๆ ภายในหนวยงาน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของกรม

• ศจท. / สลก. (กลุมสื่อสาร.) / กยผ. (กทส.)

• รวบรวมถอยคําสรางสรรค

จากทุกหนวยงานนํามาเผยแพร 

ทางเว็บไซต ทาง Line

กยผ. รวบรวมขอมูลรณรงคตางๆ ภายในหนวยงาน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของกรม • ศจท. / สลก. (กลุมสื่อสาร.) / กยผ. (กทส.)

• แจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ

ทุกเดือน

กยผ. และ สลก. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณ ทุกเดือน • กยผ. กลุมแผนและงบประมาณ

• แจงเวียนผลการเบิกจายงบประมาณ

ทุกเดือน

สลก. มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือน ที่ไดดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณใหเลขานุการกรมทราบ และนําเรื่องแผนการใชจาย

งบประมาณเขาที่ประชุมกองฯ

• สลก. กลุมการคลังและพัสดุ

• แสดงผลการเบิกจายงบประมาณบน

หนาเว็บไซต สค. แสดงงบประมาณที่

ไดรับและผลการเบิกจาย

• สลก. มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือน

• ศจท. นําขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ เผยแพรในหนาอินทราเน็ต ของเว็บไซต สค.

• สลก. กลุมการคลังและพัสดุ

กสค. มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือนที่ไดดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณใหผูอํานวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อ

เตรียมเขาประชุมกํากับติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณป ๒๕๖๕ และเขาประชุมกรม สค. ใหผูอํานวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อเตรียมเขา

ประชุมกํากับ ติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณป 2565

• ทุกกอง/หนวยงานขึ้นตรง

กสพ. มีการนํารายงานการใชจายงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณเขาที่ประชุมกอง และไดแจงเวียนใหบุคลากรในกองทราบ

๑.๕ บุคลากรในหนวยงาน

มีการรับเงินทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด นอกเหนือ

จากโอกาสโดยปกติตาม

ขนมธรรมเนียมและมารยาท

ทางสังคม

๑.๖ บุคลากรมีการใหเงิน

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

เปนคาตอบแทนแก

บุคคลภายนอก

๒.๑ ความรูของบุคลากร

เกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของ

หนวยงาน

๒.๒ การใชจายงบประมาณ

โดยคํานึงถึงความคุมคาและ

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณที่ตั้งไว

๒.๓ หนวยงานตองไมใชจาย

งบประมาณเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือพวกพอง

๒. การใช

งบประมาณ

จํานวน ๖ ประเด็น 

  

• กําหนดใหมีวาระเรื่องแผนการใชจาย

งบประมาณและผลการเบิกจาย

งบประมาณ ในการประชุมกอง

หรือกลุมงานทุกครั้งที่มีการประชุม
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กคอ. ไดจัดทํารายงานผลเบิกจายเปนประจําทุกเดือน ที่ไดดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณใหบุคลากรภายในกองทราบ ผานทางชองทางไลนกลุม กคอ.

 เปนประจําทุกเดือน (หากไมมีการประชุมกอง)

• ทุกกอง/หนวยงานขึ้นตรง

กยผ. รายงานผลประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณป 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ 2565 /ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณป 2565 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 และวันที่ 5 

เมษายน 2565

กพร. มีการประชุมกลุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําป และแจงกรอบงบประมาณใหเจาหนาที่ทราบ และมีการแจงผลการเบิกจายการใชจาย

งบประมาณเปนระยะ และมีการติดตามผลการเบิกจายในการประชุมกลุมทุกครั้ง

ตสน. มีการประชุมกลุมเพื่อวางแผน  การใชจายเงินงบประมาณ และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ศจท. แจงในที่ประชุม ศจท. ใหบุคลากรทุกคนทราบและแจงในไลนกลุม ศจท.

สลก.   กําหนดใหมีวาระเรื่องแผนการใชจายงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณแลวในการประชุมกรม

ศูนยฯ จ.ลําพูน 

- มีการกําหนดวาระเรื่องแผนการใชจายงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณในการประชุมประจําเดือนของศูนยฯ    

- มีการประชุมติดตามการเบิกจายงบประมาณและปรับแผนการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน                                          

- มีวาระผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมประจําเดือนของศูนยฯ ทุกเดือน

ศูนยฯ จ.ลําปาง  มีการรายงานเรื่องแผนการใชจายและผลการเบิกจายงบประมาณ ในวาระการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีวาระผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน

ศูนยฯ จ. ศรีสะเกษ มีวาระผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน ทุกเดือน

ศูนยฯ จ.นนทบุรี  มีวาระรายงานผลการเบิกจายประจําเดือนในการประชุมประจําเดือนของศูนยฯ ทุกเดือน

ศูนยฯ จ.ชลบุรี  มีวาระผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน

ศูนยฯ จ. เชียงราย รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณในการประชุมประจําเดือนของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.สงขลา รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณในการประชุมประจําเดือนของศูนยฯ

สถานฯ บานเกร็ดตระการ ในการประชุมประจําเดือนภายในสถานฯ มีวาระเรื่องผลการเบิกจาย และมีการรายงานในที่ประชุมทุกเดือน

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีวาระเรื่องแผนการใชจายงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  มีวาระผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมของหนวยงานทุกครั้งที่มีการประชุม

๒.๔ การเบิกจายเงินเปนเท็จ 

เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง 

คาวัสดุ

• ประชาสัมพันธใหความรู กําชับ

การดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

• ตสน. มีการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 2565 เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากร สค. อยูในขั้นตอนการรวบรวมความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ”  

• สลก. ดําเนินการประชาสัมพันธใหความรู กําชับ การดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบแลว                 

• ศจท. จัดทํา Info Graphic สรางความรูใหความรูความเขาใจในเรื่องขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และบทลงโทษ

จากการกระทําความผิด ในรูปแบบ Info Graphic ทุกสัปดาห เพื่อใหสรางความเขาใจปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของผูบริหารและเจาหนาที่ สค.

• ตสน. สลก. กลุมการคลังและพัสดุ
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สลก. ดําเนินการแลว จัดกิจกรรมอบรมใหความรู เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ • ตสน. สลก. กลุมการคลังและพัสดุ

ตสน. มีการจัดทําแนวทางการเบิกคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุมราชการ การจัดฝกอบรม ผานระบบ Zoom Meeting

• ใหความรูความเขาใจการจัดซื้อจัดจาง

 จัดทําสื่อที่เขาใจไดงาย เชน 

Info Graphic แผนเดียว โดยติดหรือ

เผยแพรในที่ที่สามารถเห็นไดงาย

• สลก.ดําเนินการจัดทําแผนแลกเปลี่ยนใหความรูสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบและใหความรูสรางความเขาใจการจัดซื้อจัดจาง ฯ

• ศจท. จัดทํา Info Graphic สรางความรูใหความรูความเขาใจในเรื่องขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และบทลงโทษ

จากการกระทําความผิด ในรูปแบบ Info Graphic ทุกสัปดาห เพื่อใหสรางความเขาใจปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผูบริหารและเจาหนาที่ สค. 

• จัดทําชองทางสอบถาม 

รับขอรองเรียน การตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ บนเว็บไซต สค.

ศจท. จัดทําชองทางสอบถาม รับขอรองเรียน การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ บนเว็บไซต สค.แลว • ศจท.

• จัดทําแบบสอบถามการใช

งบประมาณของ สค.

ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 • ศจท.

กสค. ไดมีการจัดหนาที่ตามความรับผิดชอบ (Job Description) ของแตละกลุมภายในกองสงเสริมสถาบันครอบครัว • ทุกกอง/หนวยงานขึ้นตรง

กสพ. ผูบังคับบัญชามีการมอบหมายงานชัดเจน มอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่และแจงใหผูที่ถูกมอบงานทราบ

กคอ. ไดมีการจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบ (Job Deschiption) ของบุคลากรภายในหนวยงาน

กยผ. ไดมีการจัดหนาที่ความรับผิดชอบ (Job Description) และมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรของแตละกลุมภายในกองยุทธศาสตรและแผนงานอยาง

ชัดเจน

สลก. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมีคําสั่งการมอบหมายงานเปนหนังสือ โดยไดมีการมอบอํานาจแกรองอธิบดีฯ กํากับดูแลตามสายงาน และได

มีการมอบอํานาจใหผอ.กอง

กพร.  ไดมีการจัดประชุมกลุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เพื่อวิเคราะหกระบวนงานหลัก ภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการของหนวย โดยมีบุคลากรในสังกัดรับทราบ

ตสน. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน มีการมอบหมายงานใหบุคลากรเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป ๒๕๖๕

ศจท.  มีคําสั่งมอบหมายงานหนาที่รับผิดชอบภายใน และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่หรือตามความรูความสามารถและแจงใหผูที่ถูกมอบงานทราบ รวมทั้งการ

กระจายงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนธรรม  (ธ.ค. - ก.พ. 65)

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานตามโตรงสรางแตละกลุม/ฝาย ของหนวยงาน โดยมอบตามตําแหนงหนาที่ และแจงใหผูถูกมอบหมายงานทราบ 

รวมทั้งมีการกระจายงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนธรรม ตามคําสั่ง ศูนยฯ   จ.ลําปาง ที่ ๔๐๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมา

ใหปฏิบัติหนาที่ราชการรายบุคคล

ศูนยฯ จ.ขอนแกน  มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ ขาราชการและเจาหนาที่ศูนย และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ ขาราชการและเจาหนาที่ศูนย และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน

ศูนยฯ จ.นนทบุรี มีคําสั่งมอบหมายนหนาที่รับผิดชอบภายใน และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

๒.๖ การเปดโอกาสให

ตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ (สอบถาม/

ทักทวง/รองเรียน)

๓. การใชอํานาจ

จํานวน ๖ ประเด็น 

  

• ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหชัดเจน

 มอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่และ

แจงใหผูที่ถูกมอบงานทราบ รวมทั้งการ

กระจายงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

อยางเปนธรรม

๒.๕ ความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจางและจัดหาวัสดุ

และตรวจรับและไมเอื้อ

ประโยชนตอผูประกอบการ

รายใดรายหนึ่ง

• ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบฯ

๓.๑ การไดรับมอบหมายงาน

จากผูบังคับบัญชาอยางเปน

ธรรม
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ศูนยฯ จ. ชลบุรี ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่และ

แจงใหผูที่ถูกมอบหมายงานทราบ รวมทั้งมีการกระจายงานแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนธรรม ตามคําสั่ง ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ 

จังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่

• ทุกกอง/หนวยงานขึ้นตรง

ศูนยฯ จ. เชียงราย มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ และใหผูที่ถูกมอบหมายงานทราบ

ศูนยฯ จ.สงขลา มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ และใหผูที่ถูกมอบหมายงานทราบ

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบภายในหนวยงาน และแจงเวียนใหบุคลากรทุกทานทราบ

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีคําสั่งมอบหมายปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่และแจงเวียนใหเจาหนาที่รับทราบโดยทั่วกัน

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการแลว

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีคําสั่งมอบหมายงานในความรับผิดชอบของขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนในหนวยงาน

๓.๒ การไดรับการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยาง

ถูกตอง

• เผยแพรเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ สค. ผานชองทางตาง ๆ

 และเว็บไซค สค. เพื่อใหบุคลากรทุก

คนรับทราบ

สลก. ไดดําเนินการแจงเวียนบุคลากร สค. ทราบ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สค. รอบการประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 • สลก. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

๓.๓ ผูบังคับบัญชามีการ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

การศึกษาดูงานหรือการให

ทุนการศึกษาอยางเปนธรรม

• ปลูกฝงสรางความตระหนักในการใช

อํานาจของผูบังคับบัญชา โดยนําขอมูล

หรือแนวทางปฏิบัติจากสํานักงาน กพ. 

มาเผยแพร

๓.๔ การที่ผูบังคับบัญชามีการ

สั่งการใหทําธุระสวนตัวให

ผูบังคับบัญชา

• สรางความตระหนักใหผูบังคับบัญชา

ในประเด็นการประพฤติปฏิบัติวาสิ่งใด

ควรประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดไมควร

ประพฤติปฏิบัติ

• ใหความรู กฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวกับการกระทําผิดของเจาหนาที่

หรือการกระทําที่เสี่ยงตอการทุจริต 

เพื่อใหเกิดความตระหนักตอผลที่

เกิดขึ้นหากมีการกระทําความผิด

• ศจท. ดําเนินการจัดทํา Info Graphic เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบแลว และแจงทางไลนกลุมตาง ๆ ของ สค. 

• ศจท. กําหนดการอบรมใหความรู ครั้งที่ 2 ในหลักสูตรเสริมสรางธรรมาภิบาลตอตานการทุจริต ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

• ศจท.

• ใหความรู/เผยแพรความรู เกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน การขัดกันของ

ผลประโยชน

ศจท. ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม Bangkok Midtown กรุงเทพฯ • ศจท.

สลก. ดําเนินการเดินประชาสัมพันธใหความรูแกบุคลากร สค. เกี่ยวกับปลูกฝงสรางความตระหนักในการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 

๓.๕ การที่ผูบังคับบัญชาสั่ง

การใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

๓.๖ การบริหารงานบุคลากรมี

การถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

, มีการซื้อขายตําแหนง, มีการ

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวก

พอง

• สลก. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
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๔. การใชทรัพยสิน

ราชการ

จํานวน ๖ ประเด็น

๔.๑ การที่บุคลากรใน

หนวยงานมีการเอาทรัพยสิน

ของราชการไปเปนของสวนตัว

หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง

• จัดใหมีชองทางการแจงบนเว็บไซต 

ทางโทรศัพท กรณีที่บุคลากร สค. นํา

ทรัพยสินราชการไปเปนสวนตัวหรือ

นําไปใหกลุมหรือพวกพอง

ศจท. จัดใหมีชองทางการแจงบนเว็บไซต ทางโทรศัพท กรณีที่บุคลากร สค. นําทรัพยสินราชการไปเปนสวนตัวหรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง • ศจท.

๔.๒ ขั้นตอนและความสะดวก

ของการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงาน

• ปรับปรุงชองทางการยืม-คืน ทรัพยสิน

ราชการ โดยเปนไปอยางสะดวก 

รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบ

กยผ. ปรับปรุงชองทางการยืม-คืน ทรัพยสินราชการ โดยเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบแลว •กยผ. ตสน. สลก. ศจท.

๔.๓ การขอยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงาน 

เพื่อใหบุคลากรมีการขอ

อนุญาตอยางถูกตอง

สลก. จัดทําแบบฟอรมการยืมคืนที่ถูกตอง และแจงเวียนใหทุกหนวยงานไดทราบโดยทั่วกัน

๔.๔ การอนุญาตให

บุคคลภายนอกใชทรัพยสิน

ของราชการเปนไปอยาง

ถูกตองอยางถูกตอง

สลก. ดําเนินการแจงการยืมคืนทรัพยสินราชการใหทราบโดยทั่วกัน

๔.๕ แนวทางปฏิบัติของ

หนวยงานเกี่ยวกับการใช

ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

สลก. จัดทําแบบฟอรมการยืมคืนที่ถูกตอง และแจงเวียนใหทุกหนวยงานไดทราบโดยทั่วกัน

กสพ. มีการควบคุม กํากับ ติดตามการยืมทรัพยสิน และกําหนดระยะเวลายืม คืนทรัพยสินราชการ หากเกินระยะเวลาที่กําหนดหนวยงานไดแจงเตือนให

ดําเนินการสงคืน

• ทุกหนวยงาน ศูนยเรียนรูฯ สถานคุมครองฯ

กคอ. มีการเนนย้ําบุคลากร หากมีการขอยืมทรัพยสินราชการจะตองเขียนแบบใบยืม/ใบสงคืนครุภัณฑ โดยมีกําหนดวันยืม และวันคืน ไวอยางชัดเจน หากใกลถึง

เวลากําหนดสงคืน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะเตือนผูที่ขอยืมใหสงตรงตามกําหนด

กยผ. ฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเวียนระเบียบและแนวทางการยืมทรัพยสินของทางราชการ ใหบุคลากรทราบ และไดจัดทําทะเบียนคุม และหลักฐานการยืมตาม

ระเบียบราชการแลวโดยไดมอบหมายใหพัสดุกองเปนผูดูแล

  

สลก. มีการติดตาม/แจงเตือน การยืมคืนกับบุคลากรเมื่อครบกําหนดระยะการยืม

กพร. มีการขออนุญาตยืมทรัพยสินของราชการอยางถูกตอง มีแบบฟอรมแบบใบยืม/ใบสงคืนครุภัณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

ตามที่กรมกําหนด

ศจท. กํากับใหการยืมคืนทรัพยสินราชการใหเปนไประเบียบที่กําหนด มีการลงบันทึกใบยืม-คืน บันทึกขอมูลผูยืม มีเจาหนาที่ควบคุม

กสค. ฝบท.กสค.ไดแจงเวียนระเบียบการยืมทรัพยสินของทางราชการ ใหบุคลากรทราบ และไดจัดทําทะเบียนคุมการยืม-คืน และหลักฐานการยืม-คืนตาม

ระเบียบทางราชการ

• มีการกํากับ ติดตามการยืมทรัพยสิน 

หรือจํากัดระยะเวลาการยืม-คืน 

ทรัพยสินราชการ หากการยืมเกิน

ระยะเวลาที่กําหนดหนวยงานที่

รับผิดชอบแจงเตือนใหดําเนินการสงคืน

• สลก.

๔.๖ การกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการเพื่อปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว

• ประชาสัมพันธแจงแนวทาง ระเบียบ

ปฏิบัติการ

ยืมคืนทรัพยสินราชการใหทราบทั่วกัน 
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เพื่อรองรับการประเมิน
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ตสน. มีการขออนุญาตยืมทรัพยสินของราชการอยางถูกตอง มีแบบฟอรมแบบใบยืม/ใบสงคืนครุภัณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุตามที่กรมฯกําหนด • ทุกหนวยงาน ศูนยเรียนรูฯ สถานคุมครองฯ

ศูนยฯ จ.ลําพูน กลุมงานพัสดุมีการกํากับ ติดตามการยืมทรัพยสินและจํากัดระยะเวลาการยืม-คืน โดยจัดใหมีบันทึกการขอยืม แบบฟอรมการยืม-คืน และมีสมุด

คุมการยืม-คืนทรัพยสินราชการ

ศูนยฯ จ.ลําปาง

มีบันทึกขอความในการยืมทรัพยสินของทางราชการ และมีการตรวจรับทรัพยสินราชการ 

- มีเจาหนาที่ควบคุมดูแลในการยืมคืน ทรัพยสินราชการ และลงทะเบียนคุม

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีบันทึกขอมความในการยืมทรัพยสินของทางราชการ และมีการตรวจรับทรัพยสินราชการ มีเจาหนาที่ควบคุมในการยืม/คืน ทรัพยสินราชการ

 และลงทะเบียนคุม

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ

 - มีบันทึกขอความในการยืมทรัพยสินของทางราชการ และมีการตรวจรับทรัพยสินราชการ 

- มีเจาหนาที่ควบคุมดูแลในการยืมคืน ทรัพยสินราชการ และลงทะเบียนคุม

ศูนยฯ จ.นนทบุรี กลุมงานพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ ทะเบียนยืมครุภัณฑ และติดตามการยืมคืน ในเวลาที่กําหนด

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีจัดทําทะเบียนในการกํากับ ติดตามการยืมทรัพยสิน หรือจํากัดระยะเวลาการยืม-คืน ทรัพยสินราชการ หากมีการยืมเกินระยะเวลาที่กําหนด 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแจงเตือนใหนําสงคืน เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว

ศูนยฯ จ.สงขลา กําหนดระยะเวลาในการยืม - คืน ทรัพยสินราชการ และกํากับอยางเครงครัด

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการมอบหมายผูรับผิดชอบและกํากับดูแลทรัพยสินของทางราชการอยางชัดเจน มีการแจงใหผูรับมอบทราบ และมีการใชแบบใบยืม/ใบ

สงคืนครุภัณฑ เพื่อการตรวจสอบการใชทรัพยสินและปองกันการในไปใชประโยชนสวนตัว

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการจัดทําแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน โดยแจงเวียนทุกทานทราบและปฏบัติตาม

ระเบียบอยางเครงครัด

สถานฯ จ.นครราชสีมา

- มีแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการและการตรวจรับสงคืนทรัพยสินราชการ 

- มีเจาหนาที่ควบคุมดูแลในการยืมคืนทรัพยสินราชการ

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ไดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัด

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีการยืมทรัพยสินของหนวยงาน และผูยืมไดสงคืนตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีทะเบียนคุมยืมทรัพยสินของหนวยงานในการคุมการยืม

ทรัพยสิน

๕. การแกไขปญหา

การทุจริต

จํานวน ๖ ประเด็น

๕.๑ การทําใหผูบริหารสูงสุด

ของหนวยงานใหความสําคัญ

กับการตอตานการทุจริต

• ใหมีสายตรงถึงอธิบดี รองอธิบดี 

ผานชองทางโทรศัพท e-mail Line 

เฉพาะเรื่องไดแก การทุจริต การใชจาย

งบประมาณ การไมไดรับความ

เปนธรรมจากผูบังคับบัญชา

ศจท. ดําเนินการแลว แจงทาง LINE Group สค. แลว เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 • ศจท.
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ผูรับผิดชอบหลัก
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

๕.๑ การทําใหผูบริหารสูงสุด

ของหนวยงานใหความสําคัญ

กับการตอตานการทุจริต

• มาตรการ No Gift Policy 

งดรับของขวัญหรือของกํานัลใด ๆ

มีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ในการไมรับของขวัญ

หรือของกํานัลใด ๆ และปฏิบัติตามแนวทางที่ สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด

• ศจท.

• จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๕

ศจท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๕ แลว • ศจท.

• จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 ประจําป ๒๕๖๕

ศจท. ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําป ๒๕๖๕  แลว • ศจท.

• จัดทํามาตรการการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สค.

ศจท. ไดจัดทํามาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค.แลว • ศจท.

• ปรับปรุงชองทางรองเรียนการทุจริต

บนเว็บไซต สค.

ศจท. ดําเนินการปรับปรุงชองทางรองเรียนการทุจริตบนเว็บไซต สค. แลว • ศจท. / กยผ. (กทส.)

• ปรับปรุงชองทางแสดงความคิดเห็น

ในการทํางานของ สค. ทางเว็บไซต 

www.dwf.go.th ใหประชาชน

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการทํางานของ สค. 

ที่ใชงานงายและเปนความลับ

ศจท. ดําเนินการปรับปรุงชองทางแสดงความคิดเห็นในการทํางานของ สค. ทางเว็บไซต www.dwf.go.th ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการทํางานของ สค. ที่ใชงานงายและเปนความลับ แลว

• ศจท. / กยผ. (กทส.)

• ปรับปรุงชองทางรองเรียนการทุจริต

บนเว็บไซต สค.

ศจท. ดําเนินการปรับปรุงชองทางรองเรียนการทุจริตบนเว็บไซต สค. แลว • ศจท. / กยผ. (กทส.)

• ปรับปรุงชองทางแสดงความคิดเห็นใน

การทํางานของ สค. ทางเว็บไซต 

www.dwf.go.th ใหประชาชน

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการทํางานของ สค. 

ที่ใชงานงายและเปนความลับ

ศจท. ดําเนินการปรับปรุงชองทางแสดงความคิดเห็นในการทํางานของ สค. ทางเว็บไซต www.dwf.go.th ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการทํางานของ สค. ที่ใชงานงายและเปนความลับ แลว

• ศจท. / กยผ. (กทส.)

๕.๓ การทําใหปญหาการ

ทุจริตในหนวยงานไดรับการ

แกไข

๕.๔ การใหหนวยงานมีการ 

(๑) เฝาระวังการทุจริต 

(๒) ตรวจสอบการทุจริต 

(๓) ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการ

ทุจริต

๕.๕ การใหหนวยงานมีการนํา

ผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุง

การทํางานเพื่อปองกันการ

ทุจริต

๕.๒ การใหหนวยงานมีการ

ดําเนินการ     

(๑) ทบทวนนโยบายหรือ

มาตรการการปองกันการทุจริต

ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดทําแผนงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน

๕.๖ เมื่อมีการทุจริตหนวยงาน

 มีกลไกสรางความเชื่อมั่นใน

การเปดชองทางการรองเรียน 

การแจงหลักฐานและการ

ติดตามผลการรองเรียนได

อยางตรงไปตรงมาและรักษา

ความลับเพื่อความปลอดภัย
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ผูรับผิดชอบ

หลัก

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการประชาสัมพันธการรับสมัครเขาฝกอบรมอาชีพและระยะเวลาการฝกอบรมอยางชัดเจน

ศูนยฯ จ.ลําพูน แจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาใหผูรับบริการทราบ  รวมทั้งไดรวบรวมกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของศูนยฯ เพื่อแสดง ณ จุดบริการและเผยแพรทางเว็บไซต

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการทําบันทึกมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ ศูนยฯ จ.ลําปาง แตละกลุม/ฝายรับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอน และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของหนวยงาน สค. ตามหนังสือ ที่ พม ๐๕๑๕/๐๔๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ศูนยฯ จ.ขอนแกน ประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ ประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามกระบวนการทํางานของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.นนทบุรี กําหนดแนวทางการใหบริการ โดยยึดตามคําสั่งและมาตรการจังหวัดนนทบุรี และนโยบายของกระทรวง กรม และดําเนินงาน

ตามกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานของศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยไดแจงเวียนบุคลากรในหนวยงานทราบ

ผานทางชองทางเอกสารและออนไลน (ตามหนังสือเลขที่ พม ๐๕๐๒/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕)

ศูนยฯ จ.ชลบุรี เจาหนาที่ผูใหบริการของศูนยฯ แจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาใหผูรับบริการทราบ 

ณ จุดบริการของศูนย ไดแก บอรดประชาสัมพันธของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.สงขลา ติดประกาศรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการใหบริการตางๆ ณ บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต และเฟสบุค/เพจเฟสบุค

สถานฯ บานเกร็ดตระการ  มีการประชาสัมพันธแจงขั้นตอน ระยะเวลาในการสมัครทราบ

สถานฯ จ.นครราชสีมา ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลาใหผูรับบริการทราบในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ไดดําเนินการแจงตามขั้นตอนและระยะเวลาใหกับผูรับบริการทราบทุกครั้ง

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องที่มาติดตอราชการ

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีชองทางการติดตามผลการใหบริการใหผูรีบบริการทราบ ผานชองตางๆ ดังนี้ ๑) ทางโทรศัพท      ๒) Line@ศูนยฯเชียงราย 

 ๓) Facebook ศูนยเรียนรูฯเชียงราย ๔) www.vtw-cr.go.th

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีชองทางติดตามผลการสมัครเขาอบรมอาชีพผานทางโทรศัพท LINE Group และทําประกาศรายชื่อบน Facebook ของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.ลําปาง จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึงชองทางการใหบริการ ชองทางการติดตามการใหบริการ ในเว็บไซตศูนย www.dwf-lampang.go.th

ศูนยฯ จ.ขอนแกน จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึงชองทางการใหบริการ ชองทางการติดตามการใหบริการ ในเว็บไซตศูนย www.Rattanapa.go.th 

การรายงานผาน LINE Group เครือขาย เพจประชาสัมพันธศูนย Facebook youtube

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึงชองทางการใหบริการ ชองทางการติดตามการใหบริการ ในเว็บไซตศูนย 

www.sskwf.go.th

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ 

สถานคุมครองฯ

• แตละหนวยงานที่ใหบริการกําหนด

ชองทางการติดตามผล

การใหบริการใหผูรับบริการทราบ เชน 

ทาง e-mail Line@ 

โทรศัพทผูรับผิดชอบ

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนวยงาน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Trasparency Assessment (EIT)

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน

• เจาหนาที่ผูใหบริการแจงขั้นตอนการ

ดําเนินการและระยะเวลา

ใหผูรับบริการทราบ ณ จุดบริการ

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

๖. คุณภาพการ

ดําเนินงาน

จํานวน ๕ ประเด็น

๖.๑ การบริการผูมาติดตอ 

เจาหนามีการปฏิบัติงาน/ใหบริการ 

เปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

ที่กําหนด

๖.๒ การบริการผูมาติดตอ 

เจาหนามีการปฏิบัติงาน/ใหบริการ 

อยางเทาเทียมกับผูมาติดตอทุกคน

๖.๓ การบริการผูมาติดตอ 

เจาหนาที่มีการปฏิบัติงาน/

ใหบริการอยางตรงไปตรงมา 

ไมบิดบังหรือบิดเบือนขอมูล
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ศูนยฯ จ.นนทบุรี มีชองทางการติดตามผลการใหบริการที่หลากหลาย เชน LineGroup , PageFacebook , โทรศัพท , website, เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู Focus Group

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ 

สถานคุมครองฯ

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการกําหนดชองทางการติดตามผล การใหบริการของศูนย ฯ ไดแก ชองทาง e-mail : vtcchonburi@dwf.go.th และเบอร

โทรศัพท 038-241072  Line@ ใหผูรับบริการทราบ เว็บไซต https://dwfchonburi.org/

ศูนยฯ จ.สงขลา ผูรับบริการสามารถติดตามผลไดทางอีเมล wfdc.songkhla@gmail.com  เฟสบุค และเบอรโทรของศูนยเรียนรูฯ ๐๗๔-

๕๘๔๑๑๑-๑๓

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการใหกําหนดชองทางการติดตามผลการใหบริการผาน E-mail, Line และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีชองทางสําหรับใหผูรับบริการสามารถติดตามสอบถามผลการใหบริการกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยผานทางโทรศัพท 

e-mail Facebook Line

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี บริการชองทางการติดตามผานอีเมล และโทรศัพท

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีชองทางในการติดตามผลการใหบริการคือทางโทรศัพท และทางเฟจของหนวยงาน

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีชองทางการติดตามผลใหผูรับบริการทราบ ผานชองทาง ตางๆ ดังนี้                                                      

๑) ทางโทรศัพท   ๒) Line@ศูนยฯ เชียงราย  ๓) Facebook ศูนยเรียนรูฯเชียงราย  ๔) www.vtw-cr.go.th

ศูนยฯ จ.ลําพูน แจงชองทางติดตามผลการสมัครเขาอบรมอาชีพใหผูรับบริการไดรับทราบ เชน โทรศัพท  ไลน เฟสบุคศูนย

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีเจาหนาที่คอยบริการการติดตามผลใหผูบริการทราบ ผานชองทาง โทรศัพท อีเมล และเพจประชาสัมพันธศูนย Line : "แจง

ขาวสาร ศสค.ลําปาง"

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีเจาหนาที่บริการการติดตามผลใหผูบริการทราบ ผานชองทาง โทรศัพท อีเมล LINE Group และเพจประชาสัมพันธศูนย 

Facebook

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีเจาหนาที่คอยบริการการติดตามผลใหผูบริการทราบ ผานชองทาง โทรศัพท อีเมล และเพจประชาสัมพันธศูนย

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และสรางชองทางในการติดตามประเมินผล เชน LineGroup, PageFacebook, เบอรโทรศัพท, 

website

ศูนยฯ จ.ชลบุรี เจาหนาที่ผูใหบริการของศูนยฯ ดําเนินการแจงชองทางการติดตามผล

ไดแก ชองทาง e-mail : vtcchonburi@dwf.go.th และเบอรโทรศัพท 038-241072 ใหผูรับบริการทราบ เว็บไซต 

https://dwfchonburi.org/

ศูนยฯ จ.สงขลา เจาหนาที่แจงชองทางการติดตามผลใหผูรับบริการทราบทุกครั้ง โดยสามารถติดตามผลไดทางอีเมล fdc.songkhla@gmail.com 

เฟสบุค/เพจเฟสบุค และเบอรโทรของศูนยเรียนรูฯ ๐๗๔-๕๘๔๑๑๑-๑๓

สถานฯ บานเกร็ดตระการ เพื่อความสะดวก จึงมีการแจงชองทางการติดตอ ติดตามผลการรับบริการผาน E-mail Line และโทรศัพทของ

เจาหนาที่ผูประสานงาน

สถานฯ จ.นครราชสีมา เจาหนาที่แจงชองทางใหผูรับบริการสามารถติดตามสอบถามผลการใหบริการผานทางโทรศัพท e-mail Facebook Line

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ไดติดตามผลผานอีเมลและโทรศัพท

สถานฯ จ.พิษณุโลก เจาหนาที่มีการแจงชองทางการติดตามผลแกผูรับบริการ

• เจาหนาที่ผูใหบริการแจงชองทางการ

ติดตามผลใหผูรับบริการทราบ ชองทาง

ตาง ๆ ไดแก e-mail 

SMS LINE@ โทรศัพท

11



ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการหรือการใหการบริการเจาหนาที่ ณ จุดบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

และมีการสแกนดคิวอารโคด เมื่อใชบริการหอง LC. ของศูนยฯเชียงราย

ศูนยฯ จ.ลําพูน จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการหรือการใหบริการของเจาหนาที่ ณ จุดบริการ ทางออนไลน เชน ทาง Google 

form

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการประเมินความพึงพอใจ ทาง google form และแบบประเมินความพึงพอใจ 

ศูนยฯ จ.ขอนแกน  มีการประเมินความพึงพอใจ ผานชองทาง Google form

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีการประเมินความพึงพอใจ ทาง google formและรายงานใหผูบริหารทราบ พรอมทั้งรายงานผลความพึงพอใจในการ

ประชุมประจําเดือน ทุกเดือน

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ใช Google Form และเอกสารในการประเมินผลความพึงพอใจ

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการหรือการใหบริการของเจาหนาที่ โดยใช Google Form ในการ

ประเมินผล

ศูนยฯ จ.สงขลา จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจทั้งแบบออนไลนโดยใช google form และออฟไลน

สถานฯ บานเกร็ดตระการ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการหรือการใหบริการของเจาหนาที่ทาง google form โดยมีการเขาถึง 

2 แบบ คือการสแกนผาน QR code ณ สถานที่จัด และการสง Link ผาน Group line โครงการสําหรับใหผูเขารวมทําแบบประเมินความพึง

พอใจฯ

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการผานทาง Google Form 

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจหลังจากใชบริการ

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการทางออนไลน (Google Form)

กคอ. มีการแจงเวียนขอกําหนดจริยธรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยภายในหนวยงาน และเนนย้ําใหบุคลากรถือ

ปฏิบัติ

ศูนยฯ จ.เชียงราย ผูบริหารของศูนยฯเชียงราย มีการสงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมในการใหบริการแกเจาหนาที่โดยการเขารวมเปนองคกร

คุณธรรมระดับจังหวัด โดยผูบริหารและเจาหนาที่แสดงเจตนารมณ และมุงมั่นที่จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ตลอดจนมีสวนรวมสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ

ศูนยฯ จ.ลําพูน รวมลงนามประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและตอตานการทุจริต ของ สค. รวมทั้งประกาศเจตนารมณปองกัน

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีปายประชาสัมพันธ สงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมการใหบริการ

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีปายประชาสัมพันธ สงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมการใหบริการ ในการประชุมประจําเดือน มีการประกาศเจตนารมณองคกร

คุณธรรมตนแบบ และตอตานการทุจริต

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีปายประชาสัมพันธ สงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมการใหบริการ  ประกาศเจตนารมณและสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากร

ทุกระดับและทุกประเภทตําแหนง มีคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ประกาศเจตนารมณและสรางวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากรทุกระดับและทุกประเภทตําแหนง มีคุณธรรมจริยธรรม

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ   

สถานคุมครองฯ

• มีการประเมินผลความพึงพอใจ

ตอการใชบริการหรือการใหบริการของ

เจาหนาที่ ณ จุดบริการ 

ทางออนไลน เชน ทาง 

Google Form

• ผูบริหารสงเสริมทัศนคติ

ดานจริยธรรมการใหบริการ

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ศูนยฯ จ.ชลบุรี ผูอํานวยการศูนยมีการสงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมการบริการใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดแก 

๑. การขอความรวมมือเจาหนาที่ศูนยฯ รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ (ราง) ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผาน

๒. ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี และขาราชการเขารวม

ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต พรอมรวมแสดงทาทางเชิงสัญลักษณ กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย”ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ 

สถานคุมครองฯ

ศูนยฯ จ.สงขลาผูอํานวยการศูนยฯ ใหความรูและแนวทางในการปฏิบัติงานแกขาราชการ เจาหนาที่ ในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและการ

ประชุมประจําเดือนขาราชการเจาหนาที่ของศูนยฯ รวมทั้งประชาสัมพันธผานไลน เฟสบุค และเว็บไซตของศูนย

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

สถานฯ จ.นครราชสีมา ผูอํานวยการฯ มีการสงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมใหกับขาราชการและเจาหนาที่ ในการประชุมขาราชการและเจาหนาที่

ประจําเดือน

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ใหความรูแนวทางการปฏิบัติงานดานจริยธรรม

สถานฯ จ.พิษณุโลก ผูบริหารสงเสริมทัศนคติดานจริยธรรมการใหบริการใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

กคอ. ไดมีการจัดทําใบสมัครออนไลนผานทางหนา Website กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเปนลิงกใบสมัครที่เชื่อมโยงไปยัง

หนาเพจของศูนยเรียนรูฯและสถานคุมครองฯ โดยตรง เพื่อความสะดวกของผูที่สนใจสมัครเขาเรียนหรืออบรม

ศูนยฯ จ.เชียงราย ใหบริการเปดรับสมัครออนไลนผานเว็บไซต www.vtw-cr.go.th

ศูนยฯ จ.ลําพูน  มีการรับสมัครฝกอบรมอาชีพผานทางออนไลน เชน คิวอารโคด และลิ้งค (ประกาศทางเพจ เฟสบุค และปายประชาสัมพันธ)

ศูนยฯ จ.ลําปาง  มีระบบสมัครแบบออนไลน  และแบบฟอรมการรับสมัคร กรณีที่รับบริการเดินทางมาที่ศูนยฯ หรือเจาหนาที่ลงพื้นที่ใหบริการ

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีระบบสมัครแบบออนไลน

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีระบบสมัครแบบออนไลน  http://www.sskwf.go.th/sskwf/index.php/onlinereg/online-register

ศูนยฯ จ.นนทบุรี สรางชองทางในการเขาถึงบริการโดยเปดรับสมัครกลุมเปาหมายผาน Google From เพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันความ

เสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการใชระบบ e service ใบรับสมัครออนไลน  ในหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพออนไลน

ศูนยฯ จ.สงขลา ใช Google form ในการรับสมัครฝกอบรมในสถาบันรุนที่ ๖๒

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการสงใบสมัครผานระบบออนไลน Google form

สถานฯ จ.นครราชสีมา  มีการดําเนินการรับสมัครระบบออนไลน โดยมี QR Code , Link แบบฟอรมการรับสมัคร ลงใน Facebook , Line

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการจัดทําแบบสมัครออนไลน ใชทุกอยางอยางควบคูกันไป

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีการใชระบบ e service ในการใบรับสมัครออนไลน (Google Form)

• ใชระบบ e-Service ใบรับสมัคร

ออนไลน
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

กคอ. ปจจุบัน กรม สค. (กคอ.) ไดมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลผูรับบริการและผูประสบปญหาทางสังคมของ สค. ในระบบติดตาม

การใชบริการ พม. (Service Tracking System) และไดประชาสัมพันธระบบติดตามฯ เพื่อใหประชาชนตรวจสอบ ติดตามผลการ

ใหความชวยเหลือและบริการสวัสดิการไดดวยตนเอง

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ 

สถานคุมครองฯ

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการติดตามเงินสงเคราะหตางๆผานชองทางเว็บไซต http:// msolinkage m-society.go.th

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการติดตามเงินอุดหนุนสงเคราะหครอบครัว และจัดทําเปนหนังสือแจงไปยังผูบริหารของ อปท. ทราบทุกครั้ง และมีเมนู

ตรวจสอบสถานะการใหความชวยเหลือทางเว็บไซตของศูนยฯ www.dwf72.go.th/เมนูลิ้งคบริการ มีการบันทึกขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมที่

ไดรับเงินอุดหนุนสงเคราะหครอบครัวลงในระบบของกรม สค. เปนปจจุบัน

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการติดตามเงินสงเคราะหของผูใชบริการ และแจงใหผูบริการไดรับทราบ

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการติดตามเงินสงเคราะหของผูใชบริการ และแจงใหผูบริการไดรับทราบ

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีการติดตามเงินสงเคราะหของผูใชบริการ และแจงใหผูบริการไดรับทราบ

ศูนยฯ จ.นนทบุรี บันทึกขอมูลผูใชบริการทุกราย ผานระบบฐานขอมูลผูรับบริการ และผูประสบปญหาทางสังคม

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการใชระบบการติดตามเงินสงเคราะหของ พม. (https://status.m-society.go.th/main) เพื่อติดตามการดําเนินงานเงิน

สงเคราะหในดานตางๆ เชน ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห ตรวจสอบสถานะการับเงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ตรวจสอบสถานะสิทธิ ตรวจสอบสถานะการขอรับการชวยเหลือสังคม สายดวน 1300

ศูนยฯ จ.สงขลา ติดตามสถานะการใหบริการเงินสงเคราะห ผานระบบติดตามสถานะการรับบริการของกระทรวง  

(https://status.m-society.go.th/main)

สถานฯ บานเกร็ดตระการ ประสานขอ User/Password จากกลุมมาตรการและกลไก เพื่อเขาใชระบบ อยูในระหวางรอ User/Password

สถานฯ จ.นครราชสีมา หนวยงานมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเขาระบบติดตามของ พม. เพื่อติดตามเงินสงเคราะหตางๆ และแจงใหผูรับบริการ

ทราบสถานะ

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการติดตามเงินสงเคราะหตางๆ โดยใชระบบติดตามของ พม. จากเลขบัตรประจําตัวประชาชน แลว

สถานฯ พิษณุโลก อยูระหวางการดําเนินการเบิกจายเงินสงเคราะหครอบครัว และยังไมไดคียขอมูลลงในระบบติดตาม

ของ พม. จากเลขบัตรประจําตัวประชาชน

ศูนยฯ จ.เชียงราย จัดทําหนังสือประสานงาน แจงขอมูลการใหความชวยเหลือไปยัง อปท.อบต.ในพื้นที่

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการประชาสัมพันธ/เผยแพรบทบาท ภารกิจ และชองทางการติดตอศูนยฯ ให อปท.รับทราบ

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการแจงขอมูลของผูใชบริการใหกับเครือขายที่ประสาน เชน พมจ. อปท. และ อพม.

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการแจงขอมูลของผูใชบริการใหกับเครือขายที่ประสาน เชน พมจ. อปท. และ อพม.

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีการแจงขอมูลของผูใชบริการใหกับเครือขายที่ประสาน เชน พมจ. อปท. และ อพม.

ศูนยฯ จ.นนทบุรี

-  แจงขอมูลผานเอกสารทางราชการ

- สื่อออนไลน เชน  เชน LineGroup, PageFacebook,โทรศัพท, website                   

- ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

• การแจงขอมูลของศูนยเรียนรูฯ สถาน

คุมครองฯ ประสานผาน อปท.

• การติดตามเงินสงเคราะหตางๆ โดยใช

ระบบติดตามของ พม. 

จากเลขบัตรประจําตัวประชาชน
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการดําเนินการแจงขอมูลและประชาสัมพันธขอมูลศูนยฯ ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการลงพื้นที่

และการสงเอกสารขอมูลหนวยงาน

• กคอ. ศูนยเรียนรูฯ 

สถานคุมครองฯ

ศูนยฯ จ.สงขลา ประชาสัมพันธภารกิจของศูนยฯ ผาน อปท. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการประสานงานรวมมือกับเครือขาย และแจงขอมูลขาวสารตางๆ ผานหนังสือราชการ และสื่ออิเล็กทรอนิก

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการแจงขอมูลโดยประสานผานเครือขายคือ อปท. และอพม.

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ไดประชาสัมพันธภารกิจหนวยงานไปยังหนวยงานทองถิ่น

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการแจงขอมูลตอประสานผาน อปท.

กคอ. ไดแจงชองทางการติดตอเบอรโทรศัพท ผอ.กอง ผอ.ศูนยฯ ผอ.สถานฯ ใหทางกลุมอํานวยการเรียบรอยแลว

ศูนยฯ จ.เชียงราย  มีชองทางรับเรื่องรองทุกขของผูใชบริการ ดังนี้                                                              

๑) ตูแสดงความคิดเห็น ๒) www.vtw-cr.go.th  ๓)โทรศํพท ๐๕๓-๗๒๓๙๕๐  ๔) โทรสาร ๐๕๓๙๕๘๐๕๕     ๕) เบอรผูอํานวยการศูนยฯ 

๐๙๘๒๘๒๔๑๕๙

ศูนยฯ จ.ลําพูน แจงชองทางการติดตอเบอรโทรศัพท ผอ.ศูนยฯ กรณีตองการรองเรียนหรือกรณีเจาหนาที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชนอื่น ๆ

 ทางเว็บไซตของศูนยฯ

ศูนยฯ จ.ลําปาง มี Benner แจงชองทางการรองเรียน ที่สามารถติดตอ ผอ.ศูนยฯ จ.ลําปาง โดยตรงบนเว็ปไซต ศูนยฯ จ.ลําปาง และติดสติ๊กเกอร

แสดงหมายเลขโทรศัพท ผอ.ศูนยฯ จ.ลําปาง

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มี Banner แจงชองทางการรองเรียน ที่สามารถติดตอทาง ผอ.ศูนยฯ โดยตรง ในเว็บไซตศูนย

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีแบนเนอร แจงชองทางการรองเรียน ที่สามารถติดตอทาง ผอ.ศูนย โดยตรง ในเว็บไซตศูนย

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ดําเนินการตามกระบวนการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชยตามมาตรฐานการดําเนินงานดานการ

พัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว (มาตรฐานที่ ๑.๕)

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการจัดชองทางการติดตอเบอรโทรศัพทของผูอํานวยการศูนยฯ ผานเว็บไซตของศูนยฯ (https://dwfchonburi.org/) กรณี

ตองการรองเรียนหรือกรณีเจาหนาที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชนอื่น ๆ

ศูนยฯ จ.สงขลา  แจงชองทางการติดตอเบอรโทรศัพท ผอ.ศูนยฯ กรณีตองการรองเรียนฯ และแจงงชองทางการรองเรียนผานเว็ปไซตศูนยฯ 

เฟสบุค/เพจเฟสบุคของศูนยฯ บอรดประชาสัมพันธ โดยสามารถรองเรียนไดทาง  ๑.) ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยเรียนรู   ๒.) ตูรับฟงความคิดเห็น 

 ๓.) จดหมาย  ๔.) อีเมล wfdc.songkhla@gmail.com๕.) โทรศัพท ๐๗๔-๕๘๔๑๑๑-๑๓    ๖.) เว็ปไซตศูนย ttps://southcenter.dwf.go.th/

  ๗.) เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/SouthcenterSongkhla๘.)รองเรียนผานสายดวน ๑๓๐๐

สถานฯ บานเกร็ดตระการ เปดรับรองเรียน/รองทุกข/ชวยเหลือ ผาน inbox ของ Facebook หนวยงาน และแจงเบอรโทร.หนวยงาน และเบอร

โทร.ผูอํานวยการฯ ในที่อบรม/ประชุม

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการแจงชองทางการรองเรียน ที่สามารถติดตอผูอํานวยการฯ ไดโดยตรง โดยแจงเบอรโทรศัพทผูอํานวยการฯ ใน Facebook 

ของหนวยงาน

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี   ไดดําเนินการแจงเบอรโทรศัพทของหนวยงานและเบอรโทรติดตอของผูบริหาร

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีการแจงชองทางการติดตอผอ.สถานฯ กรณีตองการรองเรียนหรือกรณีเจาหนาที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชนอื่น ๆ 

ผานทางเฟจของสถานฯ

๖.๔ การบริการผูมาติดตอ หาก

เจาหนาที่มีการรองขอใหจายเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ที่อาจ

คํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา

 การใหความบันเทิง เพื่อแลกกับ

การอนุมัติ อนุญาต

๖.๕ การดําเนินงานตองคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก

• แจงชองทางการติดตอเบอรโทรศัพท 

ผอ.กอง ผอ.ศูนยฯ 

ผอ.สถานฯ กรณีตองการรองเรียนหรือ

กรณีเจาหนาที่มีการเรียกรับเงิน หรือ

ผลประโยชนอื่น ๆ
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• สายตรงถึงอธิบดี รองอธิบดี 

ในกรณีตองการรองเรียนหากเจาหนาที่

รับผลประโยชน

ศจท. ไดดําเนินการจัดทําสายตรงอธิบดีแลว ไดจัดทํา Info Graphic แจงทาง LINE Group สค. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 ศจท.

• ประกาศเนนย้ําถึงการปฏิบัติงานที่มี

ความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ตรวจสอบ

ได ไมสนับสนุนการทุจริต ภายใต

สโลแกน "ไมรับ ไมให ไมทนตอการ

ทุจริต" บนเว็บไซต สค.

อธิบดี สค. มอบนโยบายในการปองกันการทุจริต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมิน ITA เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

และประกาศนโยบาย สค. ในกิจกรรมกรรมตอตานการทุจริต "พม.โปรงใส รวมใจตอตานการทุจริต" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

๗. ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร

จํานวน ๕ ประเด็น   

• เผยแพรขอมูลของหนวยงานให

สามารถเขาถึงงาย รูปแบบการจัดวาง

ขอมูลบนเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับบริการ

ประชาชน ใหเห็นชัดเจน เห็นงาย

• แจงกิจกรรม งาน ที่ สค. จะ

ดําเนินการลวงหนาบนหนาเว็บไซต สค.

 Facebook Line@ เพื่อเผยแพรให

สาธารณชนทราบ

• เพิ่มการถาม - ตอบ โดยใชขอความ

อัตโนมัติบนหนาเว็บไซตหลัก เพื่อใหงาย

ในการสืบคนขอมูล

• มีชองทางการเผยแพรขอมูลของ

หนวยงาน ศูนยฯ สถานฯ เชน ชองทาง

การกระจายขาวเสียงตามสาย เวียน

แผนพับไปยัง อปท.

• จัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็น 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การทํางานของ สค. บนเว็บไซต สค.

• กยผ. ศจท.

• เพิ่มการใชระบบขอความอัตโนมัติ ใน

การถาม - ตอบ บนหนาเว็บไซตหลัก 

เพื่อใหงายในการสืบคนขอมูล

• จัดทําชองทาง Line@ ศจท. ไดดําเนินการจัดทําสายตรงอธิบดีแลว ไดจัดทํา Info Graphic แจงทาง LINE Group สค. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565

• ชองทางไลน โทรศัพท แฟกซ ตูรบเรื่อง ศจท. ไดดําเนินการจัดทําสายตรงอธิบดีแลว ไดจัดทํา Info Graphic แจงทาง LINE Group สค. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565

กยผ. / ศจท. ดําเนินการจัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานของ สค. บนเว็บไซต สค. แลว

• กยผ. ศจท.กยผ. / ศจท. เผยแพรขอมูลของหนวยงานใหสามารถเขาถึงงาย รูปแบบการจัดวางขอมูลบนเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับบริการประชาชน ใหเห็นชัดเจน

 เห็นงาย

๗.๑ การเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานใหสามารถเขาถึงงาย ไม

ซับซอน และมีชองทางหลากหลาย

๗.๒ การเผยแพรผลงานหรือขอมูล

ที่สาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน

๗.๓ การใหมีชองทางรับฟงคําติชม

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ

๗.๔ การชี้แจงและตอบคําถามเมื่อ

ผูใชบริการมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดําเนินงานอยางชัดเจน

๗.๕ การมีชองทางใหผูมาติดตอ

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน
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๘. การปรับปรุงระบบ

การทํางาน

จํานวน ๕ ประเด็น   

๘.๑ การปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ดีขึ้น

• จัดทําการประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการทางออนไลน (Google Form)

 เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ

ศจท. ดําเนินการจัดทําการประเมินความพึงพอใจการใหบริการทางออนไลน (Google Form) เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ แลว • ศจท.

๘.๒ การปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบริการใหดีขึ้น

• นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ

กคอ. ไดมีหนังสือแจงเวียนขอความรวมมือใหหนวยงานภายในกองดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงานหลังการจัดกิจกรรม

(อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ) และกรอกขอมูลตามแบบบันทึกการทบทวนหลังปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน (Google Form) 

ที่ กพร. จัดทําขึ้น โดยรายงานเปนประจําทุกเดือนใหกับทาง กพร.

• ทุกหนวยงาน

กยผ.  มีการประเมินความพึงพอใจผูเขารับการอบรม/ประชุม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่กองยุทธศาสตรและแผนงาน จัดขึ้น โดยใช google form 

เพื่อนําผลมาปรับปรุงในการจัดประชุม/อบรมครั้งตอไป

กพร. ไดแจงเวียนทุกหนวยงานขอความรวมมือใหจัดทําแบบประเมินในรูปแบบออนไลนแลว

ตสน. 

1. มีการใหความรูเจาหนาที่หนวยรับตรวจใหทราบขอบเขตเนื้อหา การตรวจสอบ        

2. มีการจัดทําแนวทางการเบิกคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุมราชการ การจัดฝกอบรม ผานระบบ Zoom Meeting

ศจท. ดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการ

กสค.มีการประเมินความพึงพอใจผูรับการอบรม/ประชุมที่กองสงเสริมสถาบันครอบครัวดําเนินการจัดงาน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ

ผาน Google from เพื่อนําขอเสนอแนะจากผูรับบริการมาปรับปรุงการจัดประชุมครั้งตอไป

กสพ. ดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการ

สลก. ดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ

ศูนยฯ จ.ลําพูน  มีแบบประเมินความพึงพอใจ และมีขอเสนอแนะในแบบประเมิน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีแบบประเมินความพึงพอใจ และมีขอเสนอแนะในแบบประเมิน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการประชุมคณะทํางาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีการประเมินความพึงพอใจ และประชุมคณะทํางาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข  พัฒนาใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.นนทบุรี ศูนยฯ มีการทบทวนกระบวนงานและนําวงจร PDCA มาปรับใชในการดําเนินงานตามภารกิจ

ศูนยฯ จ.ชลบุรี  มีการนําผลการประเมินมาประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ศูนยฯ สงขลา มีแบบประเมินความพึงพอใจ และมีขอเสนอแนะในแบบประเมิน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

สถานฯ บานเกร็ดตระการ จัดรวบรวมผลการประเมินจากผูเขารวม และผูรวมสังเกตการณ มานําปรับปรุงการทํางาน

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการนําผลการประเมินมาสรุปและทําเปนรายงาน เพื่อปรับปรุง แกไข การปฏิบัติงานและการใหบริการ

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการในปฏิบัติงานและการใหบริการในการดําเนินงานกับกลุมเปาหมายใน

ครั้งตอไป

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี  ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการทุกครั้งหลังจากกการดําเนินนงาน
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กยผ. มีการประชุม AAR หลังการประชุม/อบรม เพื่อนําผลมาปรับปรุงในการจัดประชุม/อบรมครั้งตอไป • ทุกหนวยงาน

ตสน. ไมมีการประชุม/อบรม

ศจท. จัดประชุมหลังจากจัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและกําหนดแนวทางการปรับปรุง

กสค. มีการทํา AAR หลังการประชุม/อบรม และกรอกขอมูลตามออนไลนผาน Google form ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน

กสพ. ดําเนินการจัดประชุม AAR หลังประชุม/อบรม สื่อสารใหผูรับบริการทราบวาหนวยงานมีการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

กคอ. ไดมีหนังสือแจงเวียนขอความรวมมือใหหนวยงานภายในกองดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงานหลังการจัดกิจกรรม

(อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ) และกรอกขอมูลตามแบบบันทึกการทบทวนหลังปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน (Google Form) 

ที่ กพร. จัดทําขึ้น โดยรายงานเปนประจําทุกเดือนใหกับทาง กพร.

กพร. ไดแจงเวียนทุกหนวยงานใหบันทึก AAR ในการจัดกิจกรรมโครงการที่มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแลว ใหรายงาน

ผานทางแบบฟอรมออนไลน เปนประจํา

สลก. ดําเนินการเรียบรอยแลว สงขอมูลให กพร. แลว

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการประชุมติดตามผลและทบทวนผลการดําเนินงานของแตละกลุมฝาย เปนประจําทุกเดือน

ศูนยฯ จ.ลําปาง  มีการจัดประชุมพิจาณาเรื่องราวรองทุกข นําผลการประชุมคณะกรรมการฯ ประเมิน ปรับปรุง แกไข ชี้แจงทําความเขาใจ

ใหผูรับบริการทราบ

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการสรุปความพึงพอใจใหผูบริหารทราบ และจัดประชุมเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาใหดียิ่งขึ้น

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีการสรุปความพึงพอใจใหผูบริหารทราบ และจัดประชุมเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาใหดียิ่งขึ้น

ศูนยฯ จ.นนทบุรี  มีการจัดประชุม AAR อยางมีสวนรวมภายหลังการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานให

เกิดประสิทธิผล

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการนําขอสรุปจากการประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการ ประกาศและเผยแพรให

ผูรับบริการทราบถึงการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการประชุมติดตามผลและทบทวนผลการดําเนินงานของแตละกลุมฝายเปนประจําทุกเดือน เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.สงขลา มีการประชุมติดตามผลและทบทวนผลการดําเนินงานของแตละกลุมฝายเปนประจําทุกเดือ

สถานฯ บานเกร็ดตระการ จัดใหมีประชุมคณะทํางานและการรายงานการดําเนินโครงการทุกครั้งเพื่อนําขอเสนอแนะของผูเขารวมมาปรับปรุงการ

ทํางาน

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการ AAR เพื่อนําผลการประเมินมาแกไข ปรับปรุง ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ในครั้งตอไป

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการจัดประชุม AAR หลังจากการอบรม แตยังไมไดสื่อสารใหผูรับบริการทราบวาหนวยงานมีการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี มีการแจงและประชาสัมพันธใหกับผูบริการใหทราบทุกครั้ง

• จัดประชุม AAR หลังประชุม/อบรม 

สื่อสารใหผูรับบริการทราบวาหนวยงาน

มีการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

กคอ. ไดนํา e-service มาใชในการทํางาน เชน การทําใบสมัครออนไลนที่เชื่อมโยงกับเพจของศูนยเรียนรูฯ และสถานคุมครองฯ 

รวมถึงชองทางในการเขาอบรมออนไลน

• กคอ. / ศูนยเรียนรูฯ / 

สถานคุมครองฯ / กยผ. (กทส.)

กยผ. ไดมีการจัดทําใบสมัครออนไลนผานทางหนา Weksite กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อความสะดวกใหแกผูที่สนใจเขารับการ

อบรมในหลักสูตรตาง ๆ

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑)  มีการเปดรับสมัครออนไลนผานเว็บไซตศูนยฯเชียงราย   ๒) มีการจัดทําหลักสูตรออนไลนผานเว็บไซตศูนยฯ เพื่อใหบุคคลที่สนใจไดเรียนรู

ดวยตนเองผานระบบออนไลน

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีการรับสมัครผูรับการฝกอาชีพแตละหลักสูตรที่หนวยงานจัดขึ้น ผานทางสื่อออนไลน

ศูนยฯ จ.ขอนแกน  มีระบบสมัครออนไลน  การเรียนออนไลน ผานระบบ Zoom meeting

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีระบบสมัครออนไลน  การเรียนออนไลน ผานระบบ Zoom meeting  มีชอง Youtube อีหลาลําดวนออนไลน และรายการ

วิทยุ อีหลาลําดวนวาไรตี้ live สดผานเพจประชาสัมพันธศูนย

ศูนยฯ จ.นนทบุรี 

 - ศูนยฯ ดําเนินการถายทอดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ผานระบบออนไลน Zoom meeting และFacebook live 

 - เพิ่มชองทางการรับสมัครและติดตามประเมินผลผานระบบออนไลน (Google form)

 - เสริมสรางการเรียนรูผานระบบออนไลนในรูปแบบตางๆ เชน คลิปวิดิโอ, E-book (วารสาร) , Youtube , Website, Line

ศูนยฯ จ.ชลบุรี มีการนํา e-service มาใชในการทํางาน เชน การรับสมัคร การอบรมอาชีพออนไลน สื่อคลิปสั้นการฝกอบรมอาชีพออนไลน

ศูนยฯ จ.สงขลา ใช Google form ในการรับสมัครฝกอบรมในสถาบันรุนที่ ๖๒

ศูนยฯ จ.ลําพูน  มีการรับสมัครฝกอบรมอาชีพผานทางออนไลน  มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom 

meeting และมีการเผยแพรคลิปการสอนผานยูทูปและเฟสบุคหนวยงาน

สถานฯ บานเกร็ดตระการ มีการรับสมัครงาน และรับสมัครฝกอบรม ผานระบบออนไลน, และมีการสอนประกอบอาหาร สอนสิ่งประดิษฐ ผาน

ระบบออนไลน

สถานฯ จ.นครราชสีมามีการรับสมัครออนไลนโดยใช QR Code , Link ผาน Facebook , Line และมีการอบรมออนไลน ผานระบบ Zoom 

meeting

สถานฯ จ.พิษณุโลก  มีการรจัดทําสื่อใหความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตรของ พอ/แม และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทางไลน และเฟจของหนวยงาน และมี

การรับสมัครการฝกอบรมอาชีพทางออนไลน (Google Form)

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ไดนํา e-service มาใชในการทํางาน เชน การรับสมัคร การอบรมออนไลน สื่ออบรมทางออนไลน

๘.๓ การนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ดําเนินงาน/การใหบริการใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็ว

• นํา e-service มาใชในการทํางาน เชน

 การรับสมัคร การอบรมออนไลน สื่อ

อบรมทางออนไลน
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

กคอ. แบบประเมินผลหลังจากการจัดประชุม/อบรม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ กคอ. จัดขึ้นนั้น ทายแบบการประเมินทุกฉบับ มีถอยคําขอบคุณ

เชิงบวกแกผูตอบแบบประเมินทุกทาน รวมทั้งมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลนผานทาง Google form

กยผ. แบบประเมินผลหลังจากการจัดประชุม/อบรม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่กองยุทธศาสตรและแผนงานจัดขึ้นนั้น ทายแบบการประเมินทุกฉบับมี

ถอยคําขอบคุณเชิงบวกแกผูตอบแบบประเมินทุกทาน รวมทั้งมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลนผานทาง google form

สลก. ไดดําเนินการทําแบบประเมินความพึงพอใจทางออนไลนเรียบรอยแลว

กพร. ขอความรวมมือใหทุกหนวยใสถอยคําเชิงบวกทายแบบประเมิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และใหจัดทําแบบประเมิน

ในรูปแบบออนไลน

กสค. มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจออนไลนผาน Google from เพื่อประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการอบรม/ประชุม หรือกิจกรรม

ตางๆ ที่ กสค.จัดขึ้น และไดดําเนินการเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวกทายแบบประเมินทุกครั้ง ตลอดจนไดแจงเวียนทุกกลุม

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว

กสพ. ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลหลังจัดกิจกรรมตางๆ และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก "ทุกขอเสนอแนะของคุณเปนประโยชนตอเรา"

 "เราจะนําขอเสนอของคุณไปปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น" ทายแบบประเมินตาง ๆ และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจทางออนไลน

ศูนยฯ จ.เชียงราย มีการประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและเปนแนวทางในการ

พัฒนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเปนรูปแบบเอกสาร

ศูนยฯ จ.ลําพูน มีการจัดทําแบบประเมินผลหลังจัดกิจกรรม และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก ทายแบบประเมินตาง ๆ และจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจทางออนไลน/แบบเอกสาร

ศูนยฯ จ.ลําปาง มีแบบประเมินความพึงพอใจ และมีขอเสนอแนะในแบบประเมิน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น แกผูรับบริการ และ

จัดใหมีตูรับเรื่องแสดงความคิดเห็น

ศูนยฯ จ.ขอนแกน มีการจัดทําแบบประเมินหลักกิจกรรมตาง ๆ และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ออนไลน

ศูนยฯ จ.ศรีสะเกษ มีแบบประเมินความพึงพอใจ ผานระบบ google form  และมีขอเสนอแนะในแบบประเมิน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการ

ทํางานใหดีขึ้น

ศูนยฯ จ.นนทบุรี

 - จัดทําแบบประเมินกอน - หลังจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบเอกสารและ Google from

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู, Focus group โดยเนน การสรางการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

• กคอ. / ศูนยเรียนรูฯ / 

สถานคุมครองฯ / กยผ. (กทส.)

• จัดทําแบบประเมินผลหลังจัดกิจกรรม

ตางๆ และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิง

บวก 

"ทุกขอเสนอแนะของคุณเปนประโยชน

ตอเรา" "เราจะนําขอเสนอของคุณไป

ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น" ทาย

แบบประเมินตาง ๆ และจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจทางออนไลน

๘.๔ มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการ

 ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงาน
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ผูรับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

ศูนยฯ จ.ชลบุรีมีการจัดทําแบบประเมินผลหลังจัดกิจกรรมตางๆ และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก "ทุกขอเสนอแนะของคุณเปนประโยชนตอ

เรา" "เราจะนําขอเสนอของคุณไปปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น" ในทายแบบประเมินตาง ๆ และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจทางออนไลน 

เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน

• กคอ. / ศูนยเรียนรูฯ / 

สถานคุมครองฯ / กยผ. (กทส.)

ศูนยฯ จ.สงขลา ขอความรวมมือทุกกลุมฝายใสถอยคําเชิงบวก

- ผานการประชุมประจําเดือนของศูนย และประกาศในไลนกลุมของศูนย (บันทึกในโนตของไลนกลุม)

- เพิ่มถอยคําเชิงบวกในชุดแบบสอบถาม

สถานฯ บานเกร็ดตระการ   มีการจัดทําแบบประเมิน ผาน Google Form และเพิ่มถอยคําเชิงบวกในทายแบบประเมินเรียบรอยแลว

สถานฯ จ.นครราชสีมา มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผานทาง Google Form มีขอเสนอแนะและถอยคําเชิงบวกในทายแบบประเมิน

สถานฯ จ.พิษณุโลก มีการเพิมถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก ทายแบบแบบประเมินตาง ๆ

สถานฯ จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลหลังจัดกิจกรรมตางๆ และเพิ่มถอยคําชุดคําขอบคุณเชิงบวก "ทุกขอเสนอแนะของคุณ

เปนประโยชนตอเรา" "เราจะนําขอเสนอของคุณไปปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น" ทายแบบประเมินตาง ๆ และจัดทําแบบประเมินความพึง

พอใจทางออนไลน

ศจท.จัดทํา Info Graphic สรางความรูใหความรูความเขาใจในเรื่องขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และบทลงโทษ

จากการกระทําความผิด ในรูปแบบ Info Graphic ทุกสัปดาห เพื่อใหสรางความเขาใจปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผูบริหาร

และเจาหนาที่ สค.

• ศจท. ตสน.

ตสน. มีการเผยแพรแนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) 

ผานชองทางตาง ๆ เชน หนังสือเวียนแจงสํานัก/กอง/หนวยขึ้นตรง เว็บไซดกรม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจัดทํา Infograthic

เพื่อติดบอรดประชาสัมพันธ

• ใหมี Marquee (ตัวอักษรวิ่ง) บน

เว็บไซต "ทานเปนสวนหนึ่งในการชี้

เบาะแส หากพบเห็นการทุจริต แจงไดที่

ชองทางรองเรียนการทุจริต"

ดําเนินการใหมีตัวอักษรวิ่งบนเว็บไซต • ศจท.

๘.๕ การปรับปรุงการดําเนินงาน/

การใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น

• ใหความรูการปองกันทุจริต การขัดกัน

ของผลประโยชน

21



๒๒ 

 

 
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
ตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1 โครงสร้าง แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เป็นปัจจุบัน     
(ตามคำสั่งที่ 590/2564)       

สลก.  

2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ/
Line/Facebook)  

ศจท. 

3 อำนาจหน้าที ่ ข้อมูลหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด สลก.   

4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แผนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แผนระดับ 3 
o แผนปฏิบัติราชการ สค. ปี 2565  
o แผนปฏิบัติราชการ สค. ระยะ 3 ปี 

กยผ. 

5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ   
1. ที่อยู่หน่วยงาน  
2. หมายเลขโทรศัพท์  
3. หมายเลขโทรสาร  
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ e-Mail 
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Google Map)  
(เพิ่มสถานคุ้มครองฯ 4 แห่ง) 

สลก. 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของ สค.  สลก.  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในปีงบประมาณ 2565  สลก. (สื่อสาร) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

8 Q&A Q&A ถาม-ตอบ Web board Messenger  
 

กยผ./ศจท. 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
9 Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

สามารถเช่ือมโยงบนเว็บไซต์หลัก  
สลก. (สื่อสารฯ) 

แผนดำเนินงาน 
10 แ ผ น ด ำ เ นิ น ง า น

ประจำปี 
แผนปฏิบัติราชการ สค. ปี 2565 
 

กยผ. 

11 ร าย งาน ก า รก ำกั บ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ  2565            
(รอบ 6 เดือน)   
 

กยผ. 
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12 รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป ี
รายงานผลการดำเนินงาน สค. ประจำปีงบประมาณ 2564 กยผ. 

การปฏิบัติงาน 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ค ู่มือจาก PMQA หมวด 6 

กพร. 

การให้บริการ 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

ค ู่มือจาก PMQA หมวด 6 
กพร. 

การให้บริการ 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 
(BI) 

กยผ.  
 

16 รายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

รายงานผลการความพึงพอใจการให้บริการ สค. ประจำปีงบประมาณ 2564 กพร. 

17 e–Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ e-Service เข้าถึงจาก
เว็บไซต์ www.dwf.go.th 

กยผ.  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป ี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 กยผ. 

19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 
(รอบ 6 เดือน)  
 

กยผ. 

20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 กยผ. 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สลก. (คลังและพัสดุ) 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
22 ประกาศตา่ง ๆ 

เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหา
พัสด ุ

 

ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสด ุ
 
 

สลก. (คลังและพัสดุ) 

23 สรุปผลการจัดซื้อจดั
จ้างหรือการจดัหา
พัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 
(รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65) 
 

สลก. (คลังและพัสดุ) 
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24 รายงานผลการจดัซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำป ี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
 

สลก. (คลังและพัสดุ) 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 

 
 

สลก. (กบบ.) 

26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 

2565 

 

สลก. (กบบ.) 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
27 หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
 

สลก. (กบบ.) 

28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป ี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 
2564 
 

สลก. (กบบ.) 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤต ิ         
มิชอบ 

แนวทางปฏิบัติการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 

ศจท. 
 

30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ 
www.dwf.go.th  
 

กยผ.  

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำป ี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ 2565 
 
 

ศจท. 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น บนเว็บไซต์ www.dwf.go.th  
 

ศจท./ กยผ. (กทส.) 

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วม                   
ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 

ศจท. ประสาน 
ทุกกอง/หน่วยงาน 

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

34 เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหาร 

o ประกาศ สค. องค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต 
o ประกาศ นโยบาย No Gift Policy 

ศจท. 

http://www.dwf.go.th/
http://www.dwf.go.th/
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35 การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร กิจกรรมรณรงค์ตา่ง ๆ   ศจท.  

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 

ศจท. 

  37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่งการ
ทุจริต 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 
 

ศจท. 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565 กพร. 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจำป ี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 
 

ศจท. 
 

40 รายงานการกำกับ
ติดตาม 
การดำเนินการป้องกัน 
การทุจริต ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ศจท.  
 

41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ศจท.  
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
42 มาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส สค. ปีงบประมาณ 2565  ศจท. 

43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส สค. 
ปีงบประมาณ 2565 
 

ศจท. 
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