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                   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

                     ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

                   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

                                                                  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

                                                                  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

 ในภาพรวม 

 สค. มีผลการประเมิน ITA 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

และบร รลุ ค่ า เป้ าหมาย                 

ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม

แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น

การต่อต้านการทุจริตและ

ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  ที่ มี

เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก เ พื่ อ ใ ห้

หน่วยงานภาครัฐมีความ

โปร่งใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยมี

คะแนนอยู่ที่ 95.96 คะแนน 

1. จัดตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว  

    องค์ประกอบคณะท างาน  

1) ประธานคณะท างาน (นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) 

2) คณะท างาน ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองทุกกอง / ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุก

แห่ง / สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง / หัวหน้า ตสน. / หัวหน้า กพร. 

3) ฝ่ายเลขานุการ รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  

2. จัดการประชุมคณะท างานเคลื่อนแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) และติดตามผลการด าเนินการตามแผนฯ  

 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) จ านวน 3 ครั้ง เป็นการอบรมให้ความรู้ ให้แก่บุคลากร สค. 

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2566 

ครั้งท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2566  

 

1.พิจารณาแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

2.ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA  

3.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนการประเมิน ITA รายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

1.บุคลากร สค. มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ITA 

2.บุคลากร สค. มีความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA  

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการ

ทุจริต (ศจท.)  
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

4. จัดตั้งผู้ประสานของแต่ละหน่วยงานภายใน สค. ส าหรับติดต่อประสานในการ

ประเมิน ITA  

5. จัดการประชุมผู้ประสานฯ เพื่อเตรียมการประเมิน ITA 

 

 

6. สื่อสารขอ้มูลผ่านกลุ่มไลน์ ITA สค. เป็นช่องทางการสื่อสารภายใน สค. 

 

7. น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ในการประชุมกรม สค.  

 

 8. จัดเตรียมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ OIT และน าเข้าข้อมลู

บนเว็บไซต์กรม www.dwf.go.th 

1. หน่วยงานทุกหน่วยงานมีผู้แทนในสื่อสารข้อมูลให้แก่บุคลากร

ภายในของหน่วยงาน ท าให้บุคลากร สค. สามารถรับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA  

2. หน่วยงานมีผู้ประสานกับผู้ตอบแบบประเมินทั้งในส่วน IIT และ 

EIT 

เป็นช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

ท าให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานเป็นด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

น าไปตอบการประเมิน ITA ในสว่นตัวช้ีวัด OIT ให้ครบถ้วนถูกตอ้ง 

 

 

ศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมและ

ต่อต้านการ

ทุจริต (ศจท.) 

และกอง

ยุทธศาสตร์และ

แผนงาน (กยผ.) 

IIT 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่

การปฏิบัติ/การให้บริการไม่

เป็น ไปตามขั้ นตอนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอน ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

กระบวนการให้บริการ  

บุคลากร สค. ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการตามกระบวนการ ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ทุกหน่วยงาน 

2. รวบรวมกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และน ามาเผยแพร่

ทางเว็บไซต์ สค. 

ศจท. 

3. ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

กองส่งเสริม

สถาบัน

ครอบครัว 

(กสค.) /          

http://www.dwf.go.th/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

กองคุ้มครอง

และพัฒนา

อาชีพ (กคอ.) /  

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

(สลก.) / กลุม่

พัฒนาระบบ

บริหาร (กพร.) 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน การปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลส า เร็ จของงานและมี
ความรับผิดชอบ 

จัดท าป้ายรณรงค์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ป้าย

นโยบาย No Gift Policy ป้ายต่อต้านการคอร์รัปชัน และน าเสนอข้อความ             

เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานเชิงบวก ได้แจ้งผ่านทาง Group Line 

และทางเว็บไซต์ สค.  

รณรงค์ภายใน สค. ในการป้องกันการทุจริต สร้างองค์กรคณุธรรม

ต้นแบบ การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ

หน้าท่ี การปฏิบัตหิน้าท่ี การให้บรกิาร ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมมุ่ง

ผลส าเร็จ  

ศจท.  

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้

ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของ สค. 

1. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุก

เดือน เพื่อติดตาม วางแผน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้บริหารและบุคลากร สค. ทราบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 

กยผ. สลก. 

 

2. จัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน และเสนอเข้าวาระ

การประชุมกรม 

บุคลากร สค. ทราบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานท่ีสังกัด  

สลก. 

3. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ 

บุคลากร สค. ทราบระเบียบปฏิบัติ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ 

และป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

/ กลุ่ม
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ตรวจสอบ

ภายใน (ตสน.) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

บุคลากร สค. ส่วนหนึ่งมี

ความเห็นว่าการประเมินผล

การปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงาน 

 

1.การมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชา ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การ

มอบหมายงานให้บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 .  ผู้ บั งคับบัญชามี กรอบการประเมินผลการปฏิบั ติ ง านให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การประเมินมีความเป็นธรรม 

2. ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างชัดเจน 

ทุกหน่วยงาน 

 

สลก. 

 

2.จัดท า Info Graphic ปลูกฝังสร้างความตระหนักในการใช้อ านาจของ

ผู้บังคับบัญชา โดยการน าข้อมูลแนวทางการปฏิบัติจาหส านักงาน ก.พ. มา

เผยแพร่ 

 

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจการบริหารงานตามขอบเขต สลก.  

บุคลากร สค. ไม่ทราบเกณฑ์

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน 

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

การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

2. ท าให้บุคลากรทุกคนทราบผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

สลก. 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

การปฏิบัติตามระเบียบใน

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

อย่างถูกต้อง 

1.ปรับปรุงช่องทางการยืม-คืน ทรัพย์สินราชการ โดยให้เป็นไปให้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ 

2.จัดท าแบบฟอร์มการยืมคืนทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องและแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

3.แจ้งเวียนระเบียบการยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ จัดท า

ทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ และหลักฐานการยืมตามระเบียบราชการ โดย

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปของกองเป็นผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร สค. ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง

ถูกต้อง 

สลก. 

 

กสพ. / กยผ. / 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ทุกแห่ง / สถาน

คุ้มครองฯ ทุก

แห่ง  

บุคลากรในหน่วยงานบาง

รายยังไม่ทราบรายละเอียด

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้

ทรัพย์สินของทางราชการ

อย่างถูกต้อง 

แจ้งเวียนแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1. บุคลากร สค. ทราบระเบียบปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ 

2. บุคลากร สค. ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

อย่างถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน 

บุคลากรในหน่วยงานบาง

รายมีการขอยืมทรัพย์สิน

ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร ไ ป ใ ช้

ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง 

ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานก ากับให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบใน

การใช้ทรัพย์สินราชการ 

บุคลากร สค. ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง

ถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ก า ร ร ะ บุ ขั้ น ต อ น แ ล ะ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ข อ ยื ม

ทรัพย์สินของทางราชการ

ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ 

ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ใน คู่ มื อ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์

คู่มือหรือแนวทางดังกล่าว 

ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง

เ ค ร่ ง ค รั ด  โ ด ย

ประชาสัมพันธ์ ผ่ านทาง

ช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

 

แจ้งเวียนข้ันตอนแนวทางการขอยืมทรัพย์สินราชการ บุคลากร สค. ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง

ถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน 

ระบบการก ากับดูแลและ

ติดตามตรวจสอบการยืม-

คืนทรัพย์สินราชการ และ

การลงโทษ 

 

ก ากับให้การขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีแบบฟอร์ม              

แบบใบยืม ใบส่งคืนครุภัณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุตามที่กรม

ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินราชการมีความถูกต้องตามระเบียบราชการ กคอ. / สลก. / 

กพร. / ตสน. / 

ศจท.  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ของผู้บริหารและบุคลากร 

สค. ในการป้องกันการทุจรติ   

1.จัดท าประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องเจตนารมณ์เป็น

องค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานใน สค. ให้

ส่งเสริมให้ สค. เป็นองค์กรคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ ปราศจากทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ศจท. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

บุคลากร สค. ทุกคนร่วมลงนามรับทราบและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ตาม

ประกาศฯ มีผู้บริหารและบุคลากร สค. ร่วมลงนามทั้งสิ้น จ านวน 765 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 

2. จัดท าประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง นโยบาย No Gift 

Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2565 และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานใน สค. ให้บุคลากร สค. ทุกคน ร่วม   

ลงนามรับทราบและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ตามประกาศฯ มีผู้บริหารและ

บุคลากร สค. ร่วมลงนามทั้งสิ้น จ านวน 764 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

การป้องกันการทุจริต   

 

1. ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2565 

2. การมอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

สค. ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 ณ โรมแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ   

3.จัดท าแผนการประเมินความเสีย่งการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ
การประเมิน “การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีการบริหารกองทุนสง่เสริม           
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ” 

มีนโยบายป้องกันการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต มีระบบ

ป้องกันการทุจริต   

อธิบดี สค. 

 

 

 

อธิบดี สค.  

 

 

ศจท.  

 

 

ช่องทางที่ ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูล

ห า ก พบ เ จ้ า ห น้ า ที่  ส ค . 

กระท าการทุจริต 

ปรับปรุงช่องทางร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแสดงความคิดเห็นในการท างานของ 

สค. ทางเว็บไซต์ www.dwf.go.th  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น การตรวจสอบการท างานของ สค. ท่ีใช้งานง่ายและเป็นความลับ  

ประชาชนมีช่องทางการแจ้งข้อมูล เสนอความคิดเห็น และแจ้งข้อมูล

การทุจริต 

กยผ. / ศจท. 
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

EIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

การบริการผู้มาติดต่อ เจ้า

ห น้ า มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น /

ให้บริการ ให้ เป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่

ก าหนด 

1. แจ้งขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาให้ผู้รับบริการทราบ  
2. ก าหนดช่องทางติดตามผลการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ 
3. แจ้งช่องทางการติดตามผลให้ผู้รับบริการทราบ 
4. ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต 
5. จัดท าใบสมัครออนไลน์ สามารถด าเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ สค.  
6. เปิดรับสมัครฝึกอาชีพทางออนไลน์ 
7. มีระบบติดตามเงินสงเคราะห์ครอบครัวและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบช่องทาง         
การติดต่อ 
8. แจ้งช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ ผอ.สถานคุ้มครองฯ ให้
ผู้ รับบริการทราบ หากต้องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ เรียกรับเ งินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด 
9. มีเบอร์โทรสายตรงอธิบดี 
10. มอบนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

1. การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ เป็นไป

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ อย่าง    

เท่าเทียมกับผู้มาติดต่อทุกคน 

3.การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่บิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

4.ผู้ปฏิบัติงานของ สค. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

กองคุ้มครอง

และพัฒนา

อาชีพ ศูนย์

เรียนรูฯ้ สถาน

คุ้มครองฯ   

 

 

 

 

อธิบดี สค.  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึง

ยาก ผู้รับบริการ    ไม่ทราบ

ช่องทาง 

ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแล้ว ได้แก่ เว็บไซต์ www.dwf.go.th 

ช่องทาง Social Medias เช่น Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

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

เพื่อให้การเผยเปิดข้อมูลมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย และมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ  

กยผ. / ศจท. / 

สลก. 

 

การ ช้ีแจงและการตอบ

ค าถามของหน่วยงาน ช่อง

ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ แ ล ะ

ปรับปรุงช่องทางตอบค าถามท่ีใช้ง่ายได้ง่ายและสะดวก  ปรับปรุง MSN Messenger แล้ว ให้สามารถเป็นช่องทางถามตอบที่

ใช้งานได้สะดวก  

http://www.เพื่อนครอบครัว.com/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ข้อเสนอแนะในการมีส่วน

ร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย

เกี่ ย วกับการด า เนินงาน 

หน่วยงาน 

ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

ของหน่วยงานใช้งานยาก

และไม่เป็นความลับ 

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

ความลับ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการที่
ดีขึ้น 
 

1.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สค. ต่อการให้บริการของ

หน่วยงานภายใน สค. เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทุกหน่วยงาน 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม การประชุมหรือผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินผ่านทาง Google Form แล้วน าผลการประเมินมาท า 

AAR เพื่อปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

การบริการที่ไม่สะดวกและ

ไม่รวดเร็ว 

จัดท าช่องทางการเรียนรู้ทางออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ สค. 

เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ฯ ทางคลิปวีดิโอ ทาง You tube DWF Channel และทาง 

Line@ Family Line ส าหรับเป็นช่องทางให้ค าปรึกษาเรื่องครอบครัวในทุกมิติ 

การด าเนินงานของ สค. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

และตรงตามความต้องการ 

กคอ. / ศูนย์

เรียนรูฯ้ / 

สถานคุ้มครองฯ 

/ กสค. 

OIT ในภาพรวม 

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจุบันของ

หน่วยงานสู่สาธารณะบน

 

1. จัดประชุมคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลตัวช้ีวัด OIT ตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 เพื่อ

จัดเตรียมข้อมูลน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค.    

 

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สค. มีข้อมูลตรงตามที่แบบการประเมิน OIT 

ของส านักงาน ป.ป.ช. 

2. ข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานง่าย  

 

ศจท. 

 

 

http://www.dwf.go.th/
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้

ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้ง

ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์ใน

การป้องปรามการทุจริต 

 

1) ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 

16.00 น. ณ ห้องประชุม DWF Meeting Room 

2) ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 

น. ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family)   

3) ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.      

ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ช้ัน 12 

4) ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม

ครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family)  

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตั ว ช้ี วั ดย่ อยที่  9 . 2  การ

บ ริ ห า ร ง า น  ข้ อ  o1 2 

รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ขาดองค์ประกอบ

ในส่วนของข้อมูลปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจ าปี 2566  

2. ประสานหน่วยงานที่จัดท าข้อมูลให้ระบุหัวข้อที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้ครบถ้วน 

3. จัดประชุมคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติข้อมูล 

ข้อมูลตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของ สค. 

มีข้อมูลตรงตามที่แบบการประเมิน OIT ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ศจท. / กยผ.  

 

ตั ว ช้ี วั ดย่ อยที่  9 . 3  การ

บริหารเงินงบประมาณ ข้อ 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ขาด

องค์ประกอบในส่วนของ

ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ  

1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจ าปี 2566  

2. ประสานหน่วยงานที่จัดท าข้อมูลให้ระบุหัวข้อที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้ครบถ้วน 

3. จัดประชุมคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติข้อมูล 

ข้อมูลตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของ สค. 

มีข้อมูลตรงตามที่แบบการประเมิน OIT ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ศจท. / กยผ.  
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แบบ

วัด 
ประเด็น การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้ อ  o28 รายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจ าปี หน่วยงานขาด

องค์ประกอบในส่ วนของ

ข้อมูลข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจ าปี 2566  

2. ประสานหน่วยงานที่จัดท าข้อมูลให้ระบุหัวข้อที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้ครบถ้วน 

3. จัดประชุมคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติข้อมูล 

ข้อมูลตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของ สค. 

มีข้อมูลตรงตามที่แบบการประเมิน OIT ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ศจท. / สลก.  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

การปรับปรุงเว็บไซต์ของ 

สค. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย

และมีการติดต่อสื่อสารผ่าน

เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

1. มีคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สค.  

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สค. โดยผ่านกลไกคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สค. 

(DCIO) 

เว็บไซต์ สค. ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ใช้งานได้

ง่าย เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญของหน่วยงาน และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ   

ศจท. / กยผ.  

มี ช่องทางร้อง เรี ยนการ

ทุจริตที่สามารถใช้งานได้

ง่าย แจ้งข้อมูลได้ 

ปรับปรุงช่องทางร้องเรียนร้องการทุจริต ช่องทางร้องเรียนข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นบนเว็บไซต์ สค. www.dwf.go.th  

เว็บไซต์ สค. ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ใช้งานได้

ง่าย เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญของหน่วยงาน และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ   

ศจท. / กยผ.  

 

---------------------------------------------------------- 

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

