








































 

รายงานการประชุม 
คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา 09.30 - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ชั้น 19 
อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (Zoom Meeting) 
ผู้มาประชุม 
๑ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานคณะท างาน 
2 นางสาวรัตนา โรหิตธรรมพร นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  
  กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  

3 นางสาวอริญชยา การธราชว์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

4 นางสาววริศรา นิ่มทอง นักพัฒนาสังคมช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองสง่เสริมสถาบันครอบครัว  
  กองส่งเสริมสถาบันครอบครวั  

5 นางสาวนริศรา หนูเงิน นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  แทน หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน   
  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

6 นางสาวพรมณี พุ่มอ่ิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร  

7 นางสาวชลธิสร จินาวัน ผู้อ านวยการกลุ่มการคลังและพัสด ุ คณะท างาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม  

8 นางสาวชุตินันท์ พุ่มกลิ่น ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะท างาน 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

9 นางสาวอรรณชุลี คันศร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม  

10 นายปุณณัตถ์ สามชูศรี ผู้อ านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร คณะท างาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม  

11 นายอัฐชัย ดุลยพัชร์ รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  คณะท างานและ 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เลขานุการ 

12 นางสาวนวลทิพย์ สานุกูล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม คณะท างานและ 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ผู้ช่วยเลขานุการ 

13 นางสาวจอมขวัญ จู้อี้ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม คณะท างานและ 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  
   /ผู้มา … 
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ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
1 นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท างาน 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

2 นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง เลขานุการกรม คณะท างาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม  

3 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 

คณะท างาน 

4 นางสมพิศ ศรีค าแหง ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

คณะท างาน 

5 นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์                 ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ คณะท างาน 
  บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา  

6 นางสาวขนิษฐา บ ารุงรัตน์ ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ คณะท างาน 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

7 นางสาวอรญาณี สุนทรัช นักพัฒนาสังคมช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้  
  จังหวัดสงขลา 

8 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
  เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 

9 นางปนัดดา กางส าโรง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
  จังหวัดเชียงราย  

10 นายจักรี อุทัยสา นักพัฒนาสังคมช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  
  จังหวัดขอนแก่น 

11 นางจันทร์เพ็ญ ศรีเมือง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  

12 นายอ านวย เทพทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว  
  จังหวัดพิษณุโลก 

13 นายฐิติกร ต่วนชะเอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

14 นางสาวบุศรา เล็กแข นักสังคมสงเคราะห์ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 
  กรุงเทพฯ 
   
  /ผู้เข้าร่วม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางอรวรรณ ธรรมปริยัติ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

2 นางสาวสุวรรณา คงศิริถาวร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

3 นางสาวสุวิมล น้อยใจรักษ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

4 นางสาววรีชญา ประสมเพชรหิรญั   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

5 นายอรรถพล ด าเนินผล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

6 นางสาวรัตติยากร หน่อท้าว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

7 นางสาวชลธชา พลีสิงห์ นักพัฒนาสังคม  
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

8 นายนภา แซ่กั๊ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

9 นายศุภกฤษ ค าไทรแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

10 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์วิเชียร   เจ้าหน้าที่ช่วยงานกฎหมาย (นิติกร) 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

  ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
1 นายศักรินทร์ ไชยเตกูล นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 

2 นางนภา มโนเรือง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 

3 นางชนิดาภา พลวัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 

4 นางสาวภัคจิรา มูลตะกอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

5 นายปณวัฒน์ พยุงตน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

6 นางวรารัตน์  อินทรทัศน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

7 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
  บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 
  /8 นางสาว... 
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8 นางสาวณัชชา อาบสา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
9 นางสาวลลิตา แสนสนุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

10 นางสาวสุชาดา โมคะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

11 นางสาวกนกวรรณ น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  
  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

12 นางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส 4  
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

13 นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว ครูฝึกอาชีพสงเคราะหช์ั้น 3  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวดัเชยีงราย 

14 นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

15 นางสาวพัชรี แสนพะวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 

16 นางสาวนิตยา บุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

17 นายแวอัฟนัน แวสุหลง นักสังคมสงเคราะห์  
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

18 นายพรอนันต์ จาตูม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

19 นายวีระชัย ฝังนิล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง กองต่าง  ๆ            
ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง และสถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง ที่ได้ด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA ในกิจกรรมต่าง ๆ 
และได้แจ้งรายงานผลการด าเนินการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งผลการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปได้อย่างดีมาก  
และคาดว่าคะแนนการประเมิน ITA ในปีนี้ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะได้คะแนนดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                                                                                                      /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม ๒๕๖5 

 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม ๒๕๖5 ให้คณะท างานฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ มีคณะท างานฯ ขอปรับแก้ไข ดังนี้  

1) ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้า 3 ล าดับที่ 6 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ แก้ไขเป็น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

2) ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้า 4 ล าดับที่ 22 นางสาวลลิตา เกษวงษ์ 
เป็นนางสาวลลิตา เกตุวงษ์  

3) ขอแก้ไขข้อความ หน้า 9 ข้อ 6.2.4 จาก “สถานคุ้มครองฯ บ้านเกร็ดตระการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการทดลองใช้งานระบบ” เป็น “สถานคุ้มครองฯ บ้านเกร็ดตระการ อยู่ระหว่าง
การศึกษาการใช้งานระบบดังกล่าว” 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 การน าเข้าข้อมูลจ านวนบุคลากรภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

และข้อมูลบุคคลภายนอกผู้รับบริการ เข้าสู่ระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช.     
 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินการลงทะเบียน แจ้งชื่ออธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้อนุมัติข้อมูลและแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่  ศจท. ผู้น าเข้าข้อมูล (Admin)  
และด าเนินการน าเข้าข้อมูล ประกอบด้วยจ านวนบุคลากร สค. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สค. มาเป็นระยะเวลา          
1 ปี ขึ้นไป จ านวน 589 คน ข้อมูลบุคคลภายนอกคือ รายชื่อ ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ บุคคลภายนอก 
ที่เป็น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายในการท างาน หรือบริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับ สค. 
จ านวน 460 รายชื่อ เข้าสู่ระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ผลการด าเนินการตามแผนการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินการตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ช่วงระหว่าง 
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ตามรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ขอรายงานให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม         ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการด าเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่หน่วยงานของ สค.ได้ด าเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1.1 ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติ/การให้บริการ

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 1.1.1 ที่ประชุมได้สอบถามกรณีที่หน่วยงานแจ้งว่าได้ด าเนินการแล้ว 

หมายความว่าอย่างไร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า “หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสฯ (ITA) ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว” 

  1.2 ประเด็นการประเมินที่ 1.2 - 1.6 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบทุกประเด็น 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

2.1 ประเด็นการประเมินที่ 2.1 - 2.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
2.2 ประเด็นการประเมินที่ 2.5 ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ

และตรวจรับและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ดังนี้ 
2.2.1 ส านักงานเลขานุการกรม จะมีจัดกิจกรรมเพ่ือให้แลกเปลี่ยนความรู้

โดยจะเชิญสถานคุ้มครองฯ 4 แห่ง มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2565 
2.3 ประเด็นการประเมินที่ 2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 

3. ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
3.1 ประเด็นการประเมินที่ 3.1 - 3.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
3.2 ประเด็นการประเมินที่ 3.3 - 3.4 ส านักงานเลขานุการกรม ก าหนดการ

เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การใช้อ านาจผู้บังคับบัญชา ในช่วงเดือน มีนาคม 2565 
3.3 ประเด็นการประเมินที่  3.5 - 3.6 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน 

การทุจริต ก าหนดการอบรมให้ความรู้ในครั้งถัดไปในเดือนเมษายน 2565 
4. ตัวช้ีวัด 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

4.1 ประเด็นการประเมินที่ 4.1 - 4.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
4.2 ประเด็นการประเมินที่ 4.3 การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บุคลากรมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง “ที่ประชุมมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการกรมและ                
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพย์สินของราชการ (อุปกรณ์ IT)” 

4.3 ประเด็นการประเมินที่ 4.4 – 4.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
5. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

5.1 ประเด็นการประเมินที่  5.1 การท าให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
เรื่อง นโยบาย No Gift Policy ดังนี้ 

/5.1.1 ... 
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5.1.1 บุคลากรกรมกิจการสตรีและครอบครัวทุกคน รายงานการรับของขวัญ
และของก านัล ให้ ผอ.กองฯ/ศูนย์ฯ/สถานฯ หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง พิจารณาทุกครั้ง ที่มีการรับของขวัญ  
หรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

5.1.2 ผู้บังคับบัญชาพิจารณา โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 1) เห็นควร
ให้ส่งคืนผู้ให้ 2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงานอ่ืน และ 3) อ่ืนๆ พร้อมด าเนินการในแบบสรุปรายงาน ในรอบ  
6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

5.1.3 ผู้บริหารระดับรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.กองฯ/ศูนย์ฯ/สถานฯ 
หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง เมื่อมีการรับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานต่ออธิบดี 
กรมกิจการสตรีและครอบครัวเพ่ือพิจารณาทุกครั้ง 

5.1.4 ทุกหน่วยงานรายงานการรับของขวัญของก านัลส่งให้ศูนย์ส่งเสริม 
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เพ่ือสรุปรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 2 รอบ รอบ 6 เดือน ภายในเดือนมีนาคม 2565 และรอบ 12 เดือน ภายใน  
เดือนกันยายน 2565 เพ่ือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต จะได้ด าเนินการสรุปภาพรวม  
แจ้งส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป 

5.2 ประเด็นการประเมินที่ 5.2 - 5.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
6. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

6.1 ประเด็นการประเมินที่ 6.1 - 6.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
7. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

7.1 ประเด็นการประเมินที่ 7.1 - 7.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

8.1 ประเด็นการประเมินที่ 8.1 - 8.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
9. ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

9.1 O1 โครงสร้าง O3 อ านาจหน้าที่  และO5 ข้อมูลการติดต่อ ส านักงาน
เลขานุการกรม แจ้งว่า ได้มีการส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

9.2 การให้บริการ ดังนี้ 
9.2.1 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ด าเนินการโดยใช้ระบบ Business Intelligence (BI) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการ 
9.2.2 O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร แจ้งว่า ได้มีการจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของปี 2564 แล้ว อยู่ระหว่าง
การด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายแยกกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการให้สอดคล้องตามภารกิจ
ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว 

9.2.3 O17 e-Service มีช่องทางให้บริการ e-Service ได้แก่ ใบสมัครออนไลน์ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ และคลิปวีดีโอฝึกอาชีพ 

9.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
9.3.1 O27 และ O28 ส านักงานเลขานุการกรม (กบบ.) แจ้งว่า จะมีการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
/10. ตัวชี้วัด... 
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10. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 
เลิกประชุมเวลา   14.30 น. 
 
 
  
 
 
 

อัฐชัย ดุลยพัชร์ 

(นายอัฐชัย ดุลยพัชร์) 

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

คณะท างานและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

จอมขวัญ จู้อี้ 

(นางสาวจอมขวัญ จู้อี้) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  



 

รายงานการประชุม 
คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/๒๕๖5 
วันพฤหัสบดีที ่7 เมษายน ๒๕๖5 เวลา 09.00 - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

ผู้มาประชุม 
๑ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานคณะท างาน 
2 นางสาวรัตนา โรหิตธรรมพร นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  
  กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  

3 นางสาวอริญชยา การธราชว์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

4 นางสาวกฤตินี โกมลรุจิ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกองสง่เสริมสถาบันครอบครัว  
  กองส่งเสริมสถาบันครอบครวั  

5 นางสาวนริศรา หนูเงิน นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  แทน หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน   
  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

6 นางสาวศฐี พรมสิงห์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ  
  ส านักงานเลขานุการกรม  

7 นายประพันธ์ จันโท นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

8 นางสาวอรรณชุลี คันศร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม  

9 นางสาวกชนุช ทองอุไร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร  
  ส านักงานเลขานุการกรม  

10 นายอัฐชัย ดุลยพัชร์ รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  คณะท างานและ 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เลขานุการ 

11 นางสาวนวลทิพย์ สานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   /12 ... 
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12 นางสาวจอมขวัญ จู้อี้ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม คณะท างานและ 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
1 นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท างาน 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

2 นางสาวชลธิสร จินาวัน ผู้อ านวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ คณะท างาน 
  แทน เลขานุการกรม  
  ส านักงานเลขานุการกรม  

3 นางสมพิศ ศรีค าแหง ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ คณะท างาน 
  ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  

4 นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

คณะท างาน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ 
5 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ     คณะท างาน 
  บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก  

6 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

คณะท างาน 

  รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
7 นางสาวศุภวรรณ ขุดแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ คณะท างาน 
  ครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา  

8 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ คณะท างาน 
  ครอบครวั จังหวัดเชียงราย  

9 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมช านาญการ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
  เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 

10 นายศักรินทร์ ไชยเตกูล นักพัฒนาสังคมช านาญการ  คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ  
  จังหวัดล าปาง  

11 นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

12 นางสาวบุศรา เล็กแข นักสังคมสงเคราะห์ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 
  กรุงเทพฯ 

13 นางจิตญา สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวพัชรี แสนพะวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะท างาน 
  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ ์



- 3 - 

  จังหวัดนครราชสีมา  
   /ผู้เข้าร่วม ... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางสาวสุวิมล น้อยใจรักษ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

2 นางสาวปรียารัตน์ แสงอรุณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
  ส านักงานเลขานุการกรม 

3 นางสาวชนันดา เชื้อโพธิ์หัก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

4 นางสาวรัตติยากร หน่อท้าว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

5 นางสาวชลธชา พลีสิงห์ นักพัฒนาสังคม  
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

6 นายนภา แซ่กั๊ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
1 นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

2 นางวรารัตน์ อินทรทัศน์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

3 นายจักรี อุทัยสา นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

4 นางสาวพยุดา แย้มกลิ่น นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

5 นางวรรณวิไล สุระดนัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
  ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

6 นางสุกาณจ์ฎา ศรีภิท์รมย์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญงาน 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

7 นางจันทร์เพ็ญ ศรีเมือง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  จังหวัดศรีสะเกษ 

8 นางสาวภัคจิรา มูลตะกอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  จังหวัดศรีสะเกษ 

9 นายปณวัฒน์ พยุงตน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  จังหวัดศรีสะเกษ 

10 นางนภา มโนเรือง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 
  /10 … 
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11 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
  บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 

12 ร.ต.หญิง มลธิรา ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
13 นางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
14 นายอ านวย เทพทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
15 นางสาวลลิตา แสนสนุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 
16 นางโสภา พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส 4 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
17 นางสมจิตร ปานวงษ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะหช์ั้น 3 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
18 นางละอองดาว พุทธจักร ครูฝึกอาชีพสงเคราะหช์ั้น 3 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
19 นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว ครูฝึกอาชีพสงเคราะหช์ั้น 3  

  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวดัเชยีงราย 
20 นางสาวนิตยา บุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

21 นายชูชาติ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 

22 นายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

23 นายแวอัฟนัน แวสุหลง นักสังคมสงเคราะห์  
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

24 นางนภัสวรรณ ดีอ่ า นักสังคมสงเคราะห์ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

25 นางสาวขวัญกมล ธัญญะ นักสังคมสงเคราะห์ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

26 นางสาวพิมลพรรณ ทับหุ่น เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

27 นางสาวปิยวรรณ มันศิลป์ เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
  /28 ... 
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28 นางสาวมณฑนี โพธิ์แสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนงานและวิชาการ  
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  
  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

29 นายพรอนันต์ จาตูม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

30 นายวีระชัย ฝังนิล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง กองต่าง  ๆ            
ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง และสถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง ที่ได้ด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA ในกิจกรรมต่าง ๆ 
และได้แจ้งรายงานผลการด าเนินการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งผลการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปได้อย่างดีมาก  
และให้มีการติดตามการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลเข้าการประชุม evening brief ประจ าเดือน
เมายน 2565 เพ่ือให้อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พูดคุยเน้นย้ าสิ่งที่ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เม่ือวันศุกร์ที่ 21 มกราคม ๒๕๖5 

 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ให้คณะท างานฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ มีคณะท างานฯ ขอปรับแก้ไข ดังนี้  

1) ขอเพ่ิมรายชื่อผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หน้า 2 
ล าดับที่ 5 นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัด
นครราชสีมา และหน้า 4 ล าดับที่ 15 นางสาวพัชรี แสนพะวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา  

2) ขอแก้ไขข้อความ หน้า 6 ข้อ 1.1.1 จาก “ได้ชี้แจ้ง” เป็น “ได้ชี้แจง”  
3) ขอแก้ไขข้อความ หน้า 6 ข้อ 2.2.1 จาก “วันที่ 11 – 12 มีนาคม” เป็น “วันที่ 

10 – 12 มีนาคม” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 /ระเบียบวาระ ... 
 



- 6 - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต ขอรายงานผลการด าเนินการดังนี้ 
ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน สถานะ 

1 
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

ลงทะเบียนการประเมิน ด าเนินการแล้ว 

2 
1 มีนาคม – 30 เมษายน 
2565 

เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
อยู่ระหว่างน าเข้า
ข้อมูล 

3 
1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 
2565 

เก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อม เก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

4 1 – 31 พฤษภาคม 2565 กรรมการผู้ประเมินให้คะแนนแบบวัด OIT  
5 1 – 15 มิถุนายน 2565 หน่วยงานชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT  
6 16 – 30 มิถุนายน 2565 หน่วยงานยืนยันแบบวัด OIT  
7 1 – 31 สิงหาคม 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน  

มติที่ประชุม  ประธาน ฯ ขอให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการตามแผนให้ เป็นไปตามช่วงเวลา
ด าเนินการตามปฏิทินการประเมิน (ITA) และเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565             
ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ผ่านหลักสูตรจาก
ส านักงาน ป.ป.ท. ครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรประกอบการอบรมเพ่ือเป็นผลงานใน ก.พ.7 ของตนเอง 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ผลการด าเนินการตามแผนการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมีนาคม ๒๕๖5  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินการตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมีนาคม 
๒๕๖5 ตามรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ขอรายงานให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการด าเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่หน่วยงานของ สค.ได้ด าเนินการ
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖5 โดยที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
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 /1.1 ประเด็น ... 
1.1 ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติ/การให้บริการ

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 1.1.1 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  ชี้แจงว่าได้ด าเนินการ

จัดให้มี ตัวอักษรวิ่งบนเว็บไซต์ คือ “ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มความสามรถ ตรงไป ตรงมา 
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด และจัดท า Info Graphic ในหัวข้อ 
DWF Service กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”  

  1.2 ประเด็นการประเมินที่ 1.2 - 1.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

2.1 ประเด็นการประเมินที่ 2.1 - 2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
3. ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

3.1 ประเดน็การประเมินที่ 3.1 - 3.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
4. ตัวช้ีวัด 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

4.1 ประเด็นการประเมินที่ 4.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
4.2 ประเด็นการประเมินที่ 4.2 ขั้นตอนและความสะดวกของการขออนุญาต 

เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  “กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ชี้แจงว่า  
อยู่ระหว่างรอการแก้ไขแนวทางปฏิบัติจากส านักงานเลขานุการกรม”  

4.3 ประเด็นการประเมินที่ 4.3 การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บุคลากรมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง “ส านักงานเลขานุการกรม ได้ชี้แจงว่า เสนอแนวทางการใช้ทรัพย์สิน 
ใบยืม - คืน อยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้ความเห็นชอบ  

4.3 ประเด็นการประเมินที่ 4.4 – 4.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
5. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต จ านวน 6 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

5.1 ประเด็นการประเมินที่ 5.1 – 5.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
6. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

6.1 ประเด็นการประเมินที่ 6.1 - 6.3 การติดตามเงินสงเคราะห์ต่างๆ โดยใช้
ระบบติดตามของ พม. จากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน “สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัด
พิษณุโลก ได้ชี้แจงว่า เงินสงเคราะห์ครอบครัวเบิกจ่ายงวดแรกเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลในระบบ
ติดตามของ พม.” และจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 ประธานฯ กล่าวว่า หากทางหน่วยงานที่
รับผิดด าเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด ขอให้แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบก่อน ทั้งนี้ กคอ. จะมีการอบรม
ผู้ใช้งานในระบบติดตามของ สค. และ พม. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจภายในเดือนเมษายน 2565  

6.2 ประเด็นการประเมินที่ 6.4 - 6.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
7. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

7.1 ประเด็นการประเมินที่ 7.1 - 7.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
/8. ตัวช้ีวัด… 
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8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน จ านวน 5 ประเด็น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

8.1 ประเด็นการประเมินที่ 8.1 - 8.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกประเด็น 
9. ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

9.1 O5 ข้อมูลการติดต่อ ประธานได้ก าชับให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ด าเนินการน าข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงานส่วนกลางและสถานคุ้มครองฯ ๔ แห่ง เข้าเว็บไซต์ของ สค. 
ให้เป็นปัจจุบัน 

9.2 การให้บริการ ดังนี้ 
9.2.1 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ด าเนินการโดยใช้ระบบ Business Intelligence (BI) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการ รอการน าเข้าข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

9.2.2 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
รอบ 6 เดือน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งว่า ระบบการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ         
ได้ด าเนินการเปิดระบบ ให้เข้าใช้งานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะน ารายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ให้เรียบร้อย และส่งรายงานให้ ศจท. ภายในวันที่ 
๘ เมษายน 2565 

9.2.3 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
อ งค์ ก ร  ปี งบ ป ระ ม าณ  2 5 6 5  ได้ แ ก่  ค า พู ด ดี  ๆ  ที่ อ ย าก ได้ ยิ น ใน ที่ ท า ง าน  ค า อ ว ย พ ร 
วันเกิดส าหรับคนที่เกิดเดือนนี้ กล่องออมบุญ เป็นต้น ส าหรับกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในระดับพื้นที่ 
ขอให้ทุกหน่วยงาน ศูนย์ฯ สถานฯ ที่มีภาพกิจกรรมได้จัดท าในรูปแบบ Info graphic ส่งให้ฝ่ายเลขา ฯ เพ่ือน าเสนอ
บนเว็บไซต์ต่อไป 

10. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
10.1 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบทุกประเด็น 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณท่ีคณะท างานทุกคนร่วมท าขับเคลื่อนแผน (ITA) และขอให้
ด าเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน 

เลิกประชุมเวลา   14.30 น. 
 
 
  
                           
 

 

อัฐชัย ดุลยพัชร์ 

(นายอัฐชัย ดุลยพัชร์) 

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

คณะท างานและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

จอมขวัญ จู้อ้ี 

(นางสาวจอมขวัญ จู้อี้) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  


