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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

IIT ในภาพรวม 

บุคลากร สค. ที่เป็นผู้ประเมิน ขาดความ

เข้าใจในประเด็นค าถาม ไม่ทราบข้อมูล

ที่ เกี่ยวข้องกับค าถาม มีการประเมิน

องค์กรเป็นเชิงลบ ส่งผลให้ค่าคะแนนผล

การประเมิน ในส่วน IIT ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

 

1. จัดประชุมคณะท างานคุณธรรมและความ

โปร่งใส กรม สค. เพื่อก าหนดแผนการด าเนินการ

ประเมินฯ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนฯ 

จัดประชุมทุกเดือน 

2. จัดประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ให้แก่

บุคลากรภายใน สค. จ านวน 2 ครั้ง  

3. จัดท าช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เช่น จัดตั้ง

กลุ่มไลน์ 

4. จัดการประชุมผู้บริหาร สค. เพื่อถ่ายทอดสร้าง

ความเข้าใจแบบประเมิน ITA 

5. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สค. เพื่อเป็นช่อง

ทางการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูล ที่ทันสมัยเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 

 

ต.ค. 63 – เม.ย. 64 

 

 

 

ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 63  

ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 

 

ม.ค. 64 

 

 

ม.ค. 64 

 

พ.ย. 63 - เม.ย. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

 

 

 

อธิบดี สค.  

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร ์

หน.สลคจ. 

IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ข า ด ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ขั้ น ต อ น แ ล ะ

ระยะเวลาในการให้บริการ  

1. จัดประชุมเพื่อจัดท าขั้นตอนการให้บริการใน

บริการต่าง ๆ ของ สค. 

2. จัดท าเอกสาร โปสเตอร์ หรือ INFO Graphic 

ขั้นตอนการให้บริการแสดง ณ จุดบริการ 

3. น าขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค. 

4. จัดช้ีแจงแนวปฏิบัติให้บุคลากร สค. ทราบ   

พ.ย. 63 

 

ธ.ค. 63 

 

ม.ค. 64 

ม.ค. 64 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

ขาดการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

ของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ ที่ง่ายและ

สะดวก 

1. จัดท าช่องทางการประเมินประสิทธิภาพการ

ให้บริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการ ณ จุดบริการ 

ธ.ค. 63  

 

 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

2. จัดท าช่องทางการประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการทางออนไลน์  

ม.ค. 64 นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

 

บุคลากร สค. ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริ ห าร งานบุ คคล  เ กณฑ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พิจารณาให้คุณให้โทษ   

1. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ประกาศและเผยแพร่เกณฑ์การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานให้บุคลากร สค. ได้รับทราบ โดยวิธีการ

ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือเวียน เผยแพร่ทางระบบ

อินทราเน็ต สค. แจ้งทางไลน์ เป็นต้น 

พ.ย. 63  

ธ.ค. 63 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้ข้อมูลการใช้

จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

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

งบประมาณ ของ สค. 

1 .จั ดประชุม ช้ีแจงการใ ช้จ่ ายงบประมาณ 

แ ผ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ  

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ   

2. จัดประชุมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ 

3. แจ้งให้บุคลากร สค. ได้รับทราบ ในการประชุม

ต่าง ๆ เช่น การประชุมกรม การประชุมกอง 

4. จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ทุกเดือน 

 

 

พ.ย. 63 และ เม.ย. 

64 

ทุกเดือน 

 

ม.ค. 64 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

บุคลากร สค. ขาดการรับรู้ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ และเห็นว่าการใช้จ่ายยังไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการใช้

จ่ ายงบประมาณบางโครงการหรือ

กิจกรรมไม่มีความคุ้มค่า 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ราย

เดือนหรือรายไตรมาส เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค. 

และระบบอินทราเน็ต และแจ้งเวียนให้บุคลากร

ทุกคนใน สค. ทราบ และแจ้งในการประชุมต่าง ๆ 

เช่น การประชุมกรม การประชุมส านัก/กอง 

 

 

 

ทุกเดือน ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล 

1. บุคลากร สค. ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า

การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านไม่

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

1. จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( Job 

description) และเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

พ.ย. 63 

 

 

 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

2. บุคลากร สค. ไม่ทราบเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. แจ้งเวียนให้บุคลากร สค. ทุกคนได้ทราบ

รายละเอียดของต าแหน่งงาน (Job description) 

และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. น า เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกาศและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค. 

ธ.ค. 63 

 

 

ม.ค. 63 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

ในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล 

ข า ด ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่าน          

ทางเว็บไซต์ สค. หรือ Web board สค. หรือ

ช่องทางอื่น ๆ ที่บุคลากร สค. สามารถใช้เป็นช่อง

ทางการเสนอความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นความลับ 

พ.ย. - ธ.ค. 63 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.              

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ขาดการปฏิบัติตามระเบียบในการใช้

ทรัพย์สินของราชการ 

1. จัดประชุมเพื่อจัดท าคู่มือและระเบียบปฏิบัติ  

ในการใช้การยืมทรัพย์สินของราชการ 

2. ด าเนินการแจ้งเวียนหรือประกาศให้บุคลากร 

สค. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

พ.ย. 63 

 

ธ.ค. 63 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

ขาดระบบการก ากับดูแลและติดตาม

ตรวจสอบการยืม-คืนทรัพย์สินราชการ 

และการลงโทษ 

1. ก าหนดแนวทางการก ากับการยืม-คืนทรัพย์สิน

ราชการ  

2. ประสานให้ทุกหน่วยงาน ส านัก/กอง/ศูนย์

เรียนรู้ฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

ส าหรับท าหน้าที่ในการให้ยืมหรือรับคืนทรัพย์สิน

ของราชการ 

พ.ย. - ธ.ค. 63 

 

ธ.ค. 63 

 

 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การปฏิบัติ งานของบุคลากรให้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การมีจิต

สาธารณะ การให้บริการประชาชนอย่าง

เต็มก าลังความสามารถ 

1.  จัดกิจกรรมให้บุคลากร สค.  เพื่ อสร้ าง

วัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

2. จัดกิจกรรมให้บุคลากร สค. ในการส่งเสริมการ

มี จิ ตสาธารณะ การปฏิบั ติ ง าน ที่ ค านึ งถึ ง

ประโยชน์ส่วนรวม 

ม.ค. 64 

 

ก.พ. - เม.ย. 64 

ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางฤทัย           

ใหม่จันทร์ทอง 

เลขานุการกรม 

จั ด ร ะบบกา รป้ อ งกั นและติ ดตาม

ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตที่ยังไม่

สะดวกในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

และใช้งานได้ง่าย   

1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการ

ทุจริต 

2.  ด า เนินการให้บุคลากร สค.  ร่ วมแสดง

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต 

ธ.ค. 63  

 

ม.ค. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

   นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

 

ช่องทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการ

ท างานใช้งานไม่สะดวก 

ปรับปรุงช่องทางแสดงความคิดเห็นในการท างาน

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

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การตรวจสอบการท างานของ สค. ที่ใช้งานง่าย

และเป็นความลับ 

พ.ย. - ธ.ค. 63 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.             

EIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

การบริการผู้มาติดต่อ เจ้าหน้ามีการ

ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ไม่เป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แสดง ณ จุดให้บริการ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
สค.         
 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64  

 

กองคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ 

นางสาวกุรุพิน      

สิงห์น้อย         

ผอ.กคอ. กา รบริ ก า ร ผู้ ม า ติ ด ต่ อ  เ จ้ า หน้ า ที่

ปฏิบัติงานหรือให้บริการ ผู้มาติดต่อ       

ไม่เท่าเทียมทุกคน 

ก าหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ        
ที่ชัดเจน 

ม.ค. 64 

เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ

อย่ า งตรงไปตรงมา  ไม่บิ ดบั งหรื อ

บิดเบือนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้

สามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ         

มีช่องทางหลากหลาย 

จั ดท าข้ อมู ลและ ให้ ก าร เผนแพร่ ผ่ านทาง 
www.dwf.go.th รวมถึงช่องทาง Social Medias
อื่น ๆ เช่น Facebook ของกรม 

ธ.ค. 63 - เม.ย. 64 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ. 

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

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

ความลับ  

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

ม.ค. 64  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

การด าเนินงานและการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานใน แต่ละ

เรื่อง/ประเด็น และให้มีการทบทวนผลการ

ด าเนินงานทุกรอบ 6 เดือน เพื่อพิจารณาปัญหา

อุปสรรคในการให้บริการเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุง

งานให้มีคุณภาพดีขึ้น 

1. ม.ค. 64  

2. เม.ย. 64 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

นางสาวราภรณ ์

พงศ์พนิตานนท ์

หน.กพร. 
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

2. จัดท าแบบสอบถามความของผู้รับบริการ       
เพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการ 
 

พ.ย. 63 - เม.ย. 64  

ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม      

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

มาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานและการให้บริการ 

ม.ค. - มี.ค. 64 กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

นางสาวราภรณ ์

พงศ์พนิตานนท ์

หน.กพร. 

OIT ในภาพรวม 

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็น

ปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน

เว็บไซต์ของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน 

สมบู รณ์  และให้ ง่ ายต่ อการ เข้ าถึ ง        

รวมทั้งต้องแสดงถึงเจตนารมณ์ในการ

ป้องปรามการทุจริต 

 

 

1. จัดประชุมคณะท างานคุณธรรมและความ

โปร่งใส กรม สค. เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบใน

การจัดท าข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ต้องน ามาเปิดเผย

ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช.  

 

 

2. น าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล สถิตการ

ให้บริการ การจัดการการทุจริต ช่องทางการ

ร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น แล้วน ามาเปิดเผย

ข้อมูลบนเว็บไซต์ สค. www.dwf.go.th  

 

ต.ค. 63 – เม.ย. 64 

 

 

 

 

 

ม.ค. – เม.ย. 64 

 

 

 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.  

ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลการบริหารงานทั่ ว ไป ข้อมูล

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา

พัสดุ  การบริหารทรัพยากรบุคคล          

ที่ เ ผยแพร่ทาง เว็บ ไซต์  สค .  ยั ง ไม่

ครบถ้วน 

1. การปรับปรุงข้อมูล สค. การน าเสนอผ่านทาง

เว็บไซต์ สค. ในเรื่องการใช้งบประมาณ การจัดซื้อ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุ การบริหารบุคลากร และข่าว

ประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

เข้าชมได้ง่าย 

2. ให้มีช่องทางสื่อสาร 2 ทางกับผู้รับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป 

พ.ย. 63 - เม.ย. 64 

 

 

 

 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.  

 

ป ร ะ ช า ช น ใ ช้ บ ริ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ             

e-Service ของ สค. ไม่สะดวก ใช้งาน

ยาก การสืบค้นข้อมูลไม่ง่าย  

ปรับปรุงต าแหน่งที่เข้าใช้ ระบบ e-Service บน

เว็บไซต์ สค. ให้เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย สอดคล้อง

กับความต้องการ เริ่มต้นจากงานบริการแก่

ประชาชนโดยตรง  

ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.  
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

การแสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

แสดงสถิติผู้ เข้ารับบริการของ สค.             

ไม่ครบถ้วนตามภารกิจ 

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานของ สค. จัดเก็บ

ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน ได้แก่ 

สตรี / ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว /           

ผู้ประสบปัญหาการค้าประเวณี / ผู้รับบริการของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สค.     

แล้วน ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สค.     

พ.ย. 63 - เม.ย. 64 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.  

 

เพิ่ ม ช่องทางบริการ  e-Service บน

เว็บไซต์ สค. ที่สามารถช่วยผู้รับบริการ

หรือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจของหน่วยงาน 

1. ปรับปรุงต าแหน่งที่เข้าใช้ ระบบ e-Service 
บนเว็บไซต์ สค. ให้เข้าถึงง่าย  
2.  มี ข้ อมู ล  ค าอธิ บ าย  หรื อข้ อแนะน า ให้
ผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย 
3. ประชาสัมพันธ์การบริการ e-Service แก่

กลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการ 

ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.  

การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่พบว่ามี

การอธิบายเ ช่ือมโยงจาก URL หน้า

เว็บไซต์หลักของ สค. ท่ีท าให้ประชาชน

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้ 

ปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยง URL ของกลุ่มบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล กั บ  เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส ค . 

www.dwf.go.th ที่ชัดเจน 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ส านักงาน

เลขานุการกรม 

นางสาวอมรรตัน์ 

ศรีฉ่ า  

รก.  

เลขานุการกรม 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

ไม่สามารถใช้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริต ผ่าน Web board ของ สค.  

ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้

เป็นช่องทางเฉพาะในการร้องเรียนการทุจริต 

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ความพร้อมของบุคลากร สค. ในการ

ประเมิน ITA  

จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการ

ประเมิน ITA ให้บุคลากร สค. 

จ านวน 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 63 

- ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

จัดประชุมคณะท างานประเมินคณุธรรมและ

ความโปร่งใส สค. 

ทุกเดือน เริ่ม พ.ย. 

63  
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แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการทุจริตของ สค. ต้องมีการ

ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม 

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการทุจริต 

ธ.ค. 63 - เม.ย. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

ทักษะ ความรู้  ความสามารถของ

บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ สค.  ในการ

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ

ติดต่อสื่ อสารผ่ านเว็บไซต์ ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่ ง ใส  สค .  เพื่ อปรับปรุ งข้ อมู ล ใน 

www.dwf.go.th  

 

 

 

 

 

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สค. โดยผ่านกลไก

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สค. (DCIO) 

ทุกเดือน เริ่ม พ.ย. 

63 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 63  

ม.ค. 64 

มี.ค. 64 

เม.ย. 64  

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน.สลคจ. 

 

กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

นางสาวสิริวรรณ 

เย็นตั้ง 

ผอ.กยผ.               

วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ สค. 

ยั ง ไม่ครอบคลุมการด า เนินงานใน

ภาพรวมของ สค. เพื่อให้ระบบป้องกัน

การทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1 .  วิ เ ค ร าะห์ ความ เสี่ ย งการทุ จริ ต ในการ

ด าเนินงานภาพรวมของ สค. 

2. น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนความเสี่ยง

การทุจริต  

ธ.ค. 63 

 

ธ.ค. 63 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน. สลคจ. 

สค. ขาดการแสดงผลการด าเนินการ 

หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ

เสี่ยงการทุจริตที่มีการด าเนินการในปี 

2563 

1. จัดท าแผนความเสี่ยงการทุจริต สค. 

2. ด าเนินการตามแผนความเสี่ยงฯ  

3. น าผลการด าเนินงานเผยแพร่ทาง  

www.dwf.go.th 

ธ.ค. 63 

ม.ค. - เม.ย. 64 

เม.ย. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน. สลคจ. 



9 
 

แบบวัด ประเด็น แนวทางการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

สค. ไม่ได้แสดงผลการด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสที่ครบถ้วนตามมาตรการฯ  

1. ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสฯ   

2. เผยแพร่ผลการด าเนินงานทาง  

www.dwf.go.th 

ธ.ค. 63 - เม.ย. 64 

 

เม.ย. 64 

 

ส านักงาน

เลขานุการ     

กลุ่มงานคุม้ครอง

จริยธรรม 

นายอัฐชัย       

ดุลยพัชร์          

หน. สลคจ. 

 


