
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

๑. การ

ปฏบัิติหนาท่ี

จํานวน ๖ 

ประเด็น

• กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงานแสดง ณ จุด

ใหบริการ และเผยแพรทาง

เวบ็ไซต สค.

แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช

ทรัพยสินของทางราชการ กรณีการ

ยืมพัสดุประเภทใชคงรปูผานระบบ

อินทราเน็ต บอรดประชาสัมพันธ 

หนังสือแจงเวียน และศูนยขอมูล

ขาวสารของกรม

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม

• การชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงาน

•รวบรวมกระบวนการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ภายในสํานักงานเลขานุการ

กรม ประจําปงบประมาณ 

2564

•แจงเวียนแลว

แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช

ทรัพยสินของทางราชการ กรณีการ

ยืมพัสดุประเภทใชคงรปูผานระบบ

อินทราเน็ต บอรดประชาสัมพันธ 

หนังสือแจงเวียน และศูนยขอมูล

ขาวสารของกรม

แจงแนวทางการยมื

ทรัพยสินราชการ กรณี

ท่ีเก่ียวของกับ

กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ และที่

เก่ียวของกับ สลก. 

ใหกับกลุมภายใน

สังกัด สลก.ทราบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

มีการตั้งจุดบริการศูนยขอมูล

ขาวสารของ สค. ณ บริเวณกลุม

อํานวยการ ในชวงเดือน

พฤศจิกายน 2563

มีการปรับปรุงแนวทางการ

กระบวนงานสารบรรณ,

กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง ,

กระบวนงานบริหารงบประมาณ

,กระบวนงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ และจะ

ดําเนินการแจงเวยีนหนวยงาน

ในสังกัดภายในชวงเดือน

มกราคม 2564

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔

๑.๑ บุคลากรในหนวยงานมี

การปฏิบัต/ิการใหบริการ

เปนไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน ......................กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว........................................................................

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๑.๒ บุคลากรปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกผูมาติดตออยาง

เทาเทียม

บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด

ดําเนินการแจงเวยีน

กระบวนการสารบรรณ,

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ,

กระบวนการบริหาร

งบประมาณ,กระบวนการ

เผยแพรประชาสัมพันธ ทาง

หนังสือแจงเวียน ท่ี พม 

0501/ว 393 ลว 2 ก.พ.

64 และศูนยขอมูลขาวสาร

ในชวงเดือน ก.พ.

ดําเนินการแจงเวยีนแนวทางการใช

ทรัพยสินของทางราชการ กรณีการ

ยืมพัสดุประเภทใชคงรปู ตาม

หนังสือ พม0501/495 ลงวันท่ี 

10 กุมภาพันธ 2564 ทางศูนย

ขอมูลขาวสาร และหนังสือแจงเวียน

ดําเนินการปรับปรุง

แบบฟอมยืมพัสด/ุ

ครุภัณฑภายใน

สํานักงานเลขานุการ

กรมเพ่ือใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม

๑.๓ บุคลากรมีการปฏิบัติงาน

โดยมุงผลสําเร็จของงานและ

มีความรับผิดชอบ

• ปลูกฝงการปฏิบัติงานให

บุคลากร 

• จัดกิจกรรมสรางวฒันธรรม

องคกร

ดําเนินการแจงเวยีนคําสั่ง

คณะทํางานขับเคลื่อน

วฒันธรรมองคกร ทาง

หนังสือแจงเวียนท่ี พม 

0507/ว 25 ลว ๒๒ ม.ค. 

64 และทางระบบ

อินทราเน็ตจัดกิจกรรม

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

เชน กิจกรรมจิตอาสา 

บริจาคสิ่งของ 

ตูปนสุข บริจาคโลหิต ปลูก

ตนไม 

ทําความสะอาดสถานที่ ฝก

ปฏิบัติธรรม

รวมรวบ และเผยแพรผานเวบ็ไซต

กรมฯ ในกิจกรรมที่สงเสรมิการ

สรางวฒันธรรมองคกร สวนกลาง 

และภูมิภาค ดังน้ี 

1) บริจาคโลหิตของเจาหนาที่ สค. 

2) สวดมนตไหวพระ 3) ปณิธาน

ความดี ทําดีเร่ิมไดที่ใจเรา 4) 

ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอม

ภายในศูนยฯ

5) จิตอาสาพัฒนา กําจัดวัชพืช ทํา

ความสะอาดปรับภูมิทัศน และ

ปลอยปลาลงแมน้ํา 

6) รวมใจไทย ปลูกตนไม เพ่ือ

แผนดิน

จัดประชุมคณะทํางาน

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องคกร กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว 

ครั้งท่ี 2/2564

แจงเวยีนหนวยงานในสังกัดให

ทราบและถือปฏิบัติตาม

กระบวนการที่มี

การแจงเวียนในชวงเดือน

มกราคม 2564

มีการประกาศวฒันธรรมองคกร 

สค. 

วนัท่ี 30 เมษายน 2563 และ

กําลังดําเนินการจัดตั้ง

คณะทํางานขับเคลื่อน

วฒันธรรมองคกร
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

• กําหนดมาตรการแนวทางให

บุคลากรปฏิบัติ 

หนวยงานท่ีติดตอผูรับบริการ 

ไดแก กสค. กสพ. ศูนยเรียนรู

ฯ ทั้ง ๙ แหง 

แจงชองทางการติดตอเบอร

โทร ผอ.กอง/ผอ. ศูนยฯ 

กรณีตองการรองเรียน 

เจาหนาท่ีมีการเรียกรบัเงิน

หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ

• หนวยงานท่ีติดตอกับผูรับบริการ 

แจงวายังไมไดรับขอรองเรียนจากผู

มาติดตอกรณีเจาหนาที่รองขอให

จายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

อ่ืน ๆ

ไมมีขอรองเรียน เลขานุการกรม

• ประกาศเจตนารมณปองกัน

การทุจริตของ สค.

•ประกาศเจตนารมณปองกัน

การทุจริตของ สค. แลว

•บุคลากร สค. ทุกคนรวมลง

นามประกาศเจตนารมณแลว

• เผยแพรประกาศเจตนารมณ

ปองกันการทุจริตของ สค. ทาง

เวบ็ไซตกรม

• มีบุคลากร สค.รวมลงนามทั้งสิ้น 

จํานวน ๖๗๓ คน คิดเปนรอยละ 

๑๐๐

ดําเนินการแลวเสร็จ

๑.๕ บุคลากรในหนวยงานมี

การรับเงินทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด 

นอกเหนือจากโอกาสโดยปกติ

ตามขนมธรรมเนียมและ

มารยาททางสังคม 

๑.๖ บุคลากรมีการใหเงิน

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

เปนคาตอบแทนแก

บุคคลภายนอก

• การใหรางวลัสงเสริมคนดีใน

การปฏิบัติงาน

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกขาราชการพลเรือน

ดีเดน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อ

วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

ดําเนินการคัดเลือก

ขาราชการดีเดนภายในวนัท่ี 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๒. อยูระหวางกระบวนการ

ใหมีการทักทวง หากไมมีการ

ทักทวงจะเสนอชื่อให

กระทรวงศึกษาธิการตอไปใน

วนัท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

1. จัดประชุมคัดเลือกขาราชการ

ดีเดนเมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 

2. ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก

ขาราขการดีเดน และสงรายชื่อให

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 

ราย 

เมื่อวนัท่ี 16 ก.พ. 64 

3.ประกาศรายชื่อขาราชการดีเดน

ของกรม สค. เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64

กําหนดรับเกียรติบัตร

และเข็มเชิดชูเกียรติ 

ในวนัท่ี 8 เม.ย.64 

ณ กระทรวง พม.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๑.๔ บุคลากรมีการเรยีกรับ

เงินทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน

ใดเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน

หรือใหบริการ

1.ประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกขาราชการ

พลเรือนดีเดน ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 64     

2.ประกาศรับสมัครขาราชการ

พลเรือนดีเดน

ในวนัท่ี 13 - 22 มกราคม 64  

     

3.คัดเลือกขาราชการดีเดน

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 

2564 

4.ขาราชการดีเดนเขารับรางวลั

ขาราชการพลเรือนดีเดนเดือน

เมษายน 2564
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๒. การใช

งบประมาณ

จํานวน ๖ 

ประเด็น   

• มีการใหมีการเปดเผยขอมูล

การใชจายงบประมาณ แผนการ

จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

รวมถึงกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณโดยเปดเผยและ

พรอมรับ

การตรวจสอบจากทุกภาคสวน

เผยแพรประกาศแผนจัดซื้อ

จัดจางบนเว็ปไซต e-gp /

เวบ็ไซตกรม สค./

ติดบอรดประชาสัมพันธแลว

เผยแพรประกาศแผนจัดซื้อจัดจา

งบนเวบ็ไซต e-gp /เวบ็ไซตกรม 

สค./

ติดบอรดประชาสัมพันธ ไดแก 

1.จางที่ปรึกษาออกแบบระบบการ

บริหารจัดการจําหนายผลิตภัณฑ

กลุมอาชีพบนเว็บสื่อกลางการ

จําหนายสินคาออนไลน 

2.จางจัดทําสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน

เผยแพรประกาศ

แผนจัดซื้อจัดจาง

บนเวป็ไซต e-gp /

เวบ็ไซตกรม สค./

ติดบอรดประชาสัมพันธ 

ของ สลก. รวม

จํานวน 26 เรื่อง

เลขานุการกรม

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค.

 เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

ใหทั่วถึงและตอเน่ือง และ

เผยแพรขอมูลทางระบบ

อินทราเน็ต

1. กําหนดแผนการประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรูการคลังและพัสดุ

 ในเดือน ม.ีค. 64 ของสวนกลาง 

กลุมเปาหมายคือเจาหนาท่ีที่

ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง 

โดยมีวทิยากรบรรยายจากกลุมการ

คลังและพัสดุ

2. ประชุม กคอ. วันที่ ๑๙ ม.ีค. 

๒๕๖๔ มีการชี้แจงเรื่องแผนการใช

จายงบประมาณ การใชทรพัยสิน

ราชการ การยืมพัสดุ และการ

ดําเนินงานตามแผน ITA ของกอง

กลุมการคลังและพัสดุ

จัดประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองการคลัง

และพัสดุ

• วนัท่ี 18 มี.ค. กสค.

• วันที่ 23 ม.ีค. กสพ.

• วันที่ 24 ม.ีค. กยผ.

• วันที่ 31 ม.ีค. กคอ.

ดําเนินการแลวเสร็จ

๒.๑ ความรูของบุคลากร

เก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของ

หนวยงาน

ดําเนินการเผยแพรแผนการ

จัดซื้อจัดจางบนเวบ็ไซต e-gp /

เวบ็ไซตกรม สค./ติดบอรด

ประชาสัมพันธเปนประจําทุก

เดือน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบเปนรายป และจะมีการ

ทบทวน ปรับปรุงในกรณีท่ีมี

ระเบียบใหมออกมา โดยมี

เผยแพรบนเว็ปไซต e-gp /

เวบ็ไซตกรม สค./ติดบอรด

ประชาสัมพันธ
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๒.๒ การใชจายงบประมาณ

โดยคาํนึงถึงความคุมคาและ

ไมบิดเบือนวตัถุประสงคของ

งบประมาณที่ตั้งไว

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค. กําหนดแผนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในชวงระหวางเดือน 

ก.พ. -  มี.ค ๒๕๖๔

• กําหนดแผนการประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรูการคลังและพัสดุ

 ในเดือน ม.ีค. 64 ของสวนกลาง 

กลุมเปาหมายคือเจาหนาท่ีที่

ปฏิบัติงานดานการเงิน

การคลัง โดยมีวิทยากรบรรยาย

จากกลุมการคลังและพัสดุ

• กสพ.จัดประชุมกองฯ เมื่อวันท่ี 

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ มีวาระ

เก่ียวกับ

การใชงบประมาณ 

• กลุมการคลังและ

พัสดุจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรูเร่ือง

การคลังและพัสดุ

• วันที่ 18 ม.ีค. กสค.

• วันที่ 23 ม.ีค. กสพ.

• วันที่ 24 ม.ีค. กยผ.

• วันที่ 31 ม.ีค. กคอ.

• กสค. จัดประชุม

กองฯ เมื่อวันท่ี ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ มีวาระ

เก่ียวกับการใช

งบประมาณ

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม

๒.๓ หนวยงานตองไมใชจาย

งบประมาณเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือพวกพอง

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค.

 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง และท่ี

เก่ียวของ และเผยแพรขอมูลทาง

ระบบอินทราเน็ต

จัดทําแผนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  ในชวงระหวางเดือน 

ก.พ. - ม.ีค. ๒๕๖๔

กําหนดแผนการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูการคลังและพัสดุ ในเดือน 

มี.ค. 64 ของสวนกลาง 

กลุมเปาหมายคือเจาหนาท่ีที่

ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง 

โดยมีวทิยากรบรรยายจากกลุมการ

คลังและพัสดุ

กลุมการคลังและพัสดุ

จัดประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองการคลัง

และพัสดุ

• วันที่ 18 ม.ีค. กสค.

• วันที่ 23 ม.ีค. กสพ.

• วันที่ 24 ม.ีค. กยผ.

• วันที่ 31 ม.ีค. กคอ.

ดําเนินการแลวเสร็จ

เตรียมดําเนินการจัดกิจกรรมให

ความรูเก่ียวกับงานงบประมาณ

การเบิกจาย และการตรวจ

ใบสําคัญ ในชวงระหวางเดือน

ธนัวาคม - 

มกราคม 2564

แจงเวยีนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ทาง

หนังสือแจงเวียนเมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2563

และระบบแจงเวยีนอินทราเน็ต
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๒.๔ การเบิกจายเงินเปนเท็จ 

เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง 

คาวัสดุ

• มีการใหความรูแกบุคลากร สค.

 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง และท่ี

เก่ียวของ และเผยแพรขอมูลทาง

ระบบอินทราเน็ต

จัดทําแผนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  ในชวงระหวางเดือน 

ก.พ. - ม.ีค. ๒๕๖๔

กําหนดแผนการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูการคลังและพัสดุ ในเดือน 

มี.ค. 64 ของสวนกลาง 

กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ท่ี

ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง 

โดยมีวทิยากรบรรยายจากกลุมการ

คลังและพัสดุ

กลุมการคลังและพัสดุ

จัดประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองการคลัง

และพัสดุ

• วันที่ 18 ม.ีค. กสค.

• วันที่ 23 ม.ีค. กสพ.

• วันที่ 24 ม.ีค. กยผ.

• วันที่ 31 ม.ีค. กคอ.

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม

• ตรวจสอบการเบิกจายเงินให

ถูกตองตามระเบียบ

จัดทําแผนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการตรวจใบสําคัญ 

รวมกับกอง/สํานัก 

ท่ีไดรับมอบอํานาจตรวจสอบ

ใบสําคัญ

กําหนดแผนการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูการคลังและพัสดุ ในเดือน 

มี.ค.64 ของสวนกลาง 

กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ท่ี

ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง 

โดยมีวทิยากรบรรยายจากกลุมการ

คลังและพัสดุ

กลุมการคลังและพัสดุ

จัดประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองการคลัง

และพัสดุ

• วันที่ 18 ม.ีค. กสค.

• วันที่ 23 ม.ีค. กสพ.

• วันที่ 24 ม.ีค. กยผ.

• วันที่ 31 ม.ีค. กคอ.

ตรวจสอบหนักฐานกอนการ

เบิกจาย
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๒.๕ ความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจางและจัดหาวัสดุ

และตรวจรับและไมเอ้ือ

ประโยชนตอผูประกอบการ

รายใดรายหน่ึง

• มีแนวปฏิบัติใหแกบุคลากร สค.

 และเผยแพรขอมูลทางระบบ

อินทราเน็ต

ดําเนินการแจงเวยีน

กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง ,

กระบวนงานบริหาร

งบประมาณ ทางหนังสือแจง

เวยีน ท่ี พม 0501/

ว 393 ลว 2 ก.พ.64 และ

ศูนยขอมูลขาวสารในชวง

เดือน ก.พ.

แจงเวยีนแนวทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ กรณีการยืมพัสดุ

ประเภท

ใชคงรูป ตามหนังสือ พม 

0501/495 

ลงวนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2564

• กยผ. นําแนวทางการ

ใชทรัพยสินราชการมา

ดําเนินการ โดยแจงให

หนวยงานและบุคลากร

 สค. สงคืนครุภัณฑ

คอมพิวเตอร เพื่อ

ดําเนินการใหถูกตอง

ตามแนวทางการใช

ทรัพยสินราชการ    

• สลก. หารือกับกลุม

ตรวจสอบภายใน เรื่อง

การยืมพัสดุนอกสถานท่ี

 โดยการทําหนังสือ

มอบอํานาจให

ผูอํานวยการกอง

สามารถอนุมัติแทน

อธิบดี สค.ได

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม

๒.๖ การเปดโอกาสให

ตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ (สอบถาม/

ทักทวง/รองเรยีน)

• มีแนวทางสําหรับบุคลากรใน

การสอบถาม ทักทวง หรือ

รองเรียนในการการใชจาย

งบประมาณ

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมมีเร่ืองรองเรียนในระหวางเดือน

กุมภาพันธ 2564

ไมมีเรื่องรองเรยีน

ในระหวางเดือนมีนาคม

 2564

ไมมีเรื่องรองเรยีน

ในระหวางเดือน

เมษายน 2564

มีชองรองเรยีนผานชองทาง

เวบ็ไซตกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว หรืออีกชอง

ทางผานกลุมกฎหมายในแบบ 

ก.จ.ร.1 และก.จ.ร.2 ตามคูมือ

กระบวนการรับเรื่องรองเรียน

มีแนวทาง/คูมือการปฏิบัติงาน

โดยยดึความ พ.ร.บ./ระเบียบ/

จัดซื้อจัดจาง และแจงเวียน

หนังสือในรูปแบบ 

QR Code
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๓. การใช

อํานาจ

จํานวน ๖ 

ประเด็น   

๓.๑ การไดรบัมอบหมายงาน

จากผูบังคับบัญชาอยางเปน

ธรรม

• มีการมอบหมายงานตาม

ตําแหนงหนาที่ และมีการแจงให

ผูที่เก่ียวของทราบ รวมท้ังแจง

เวยีนผานระบบอินทราเน็ตของ 

สค. อีกชองทางหนึ่ง

• ประกาศคําสั่งจางพนักงาน

ราชการใหปฏิบัติงาน และได

แจงใหทราบแลว

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนงหนาที่จะมีหนังสือให

ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ี

ผูนั้นทราบ เพื่อผูบังคับบัญชา

จะไดมีการมอบหมายงาน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบ

มีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่

ราชการ 

พรอมทั้งมีหนังสือแจงไปยัง

ผูใตบังคับบัญชาใหรับทราบ 

และมีการแจงเวียนผานระบบ

อินทราเน็ต

มีคําสั่งมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ

 พรอมท้ังมีหนังสือแจง

ไปยังผูใตบังคับบัญชา

ใหรับทราบ และมีการ

แจงเวยีนผานระบบ

อินทราเน็ต

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรมมีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ราชการ พรอมทั้งมี

หนังสือแจง

ไปยังผูใตบังคับบัญชาใหรับทราบ 

และมีการแจงเวียนผานระบบ

อินทราเน็ต
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๓.๒ การไดรบัการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยาง

ถูกตอง

• นําเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ประกาศและเผยแพร

ผานชองทางตางๆ และ

เวบ็ไซค สค. เพ่ือใหบุคลากรทุก

คนรับทราบ

ดําเนินการแจงเวยีน 

หลักเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของ

ขาราชการ/พนักงานราชการ 

ใหทราบแลว เพื่อใชในการ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการในแตละรอบการ

ประเมิน 

ซึ่งจะใชในการประเมินรอบ

แรก เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มีหนังสือแจงเวยีนไปยังหนวยงาน

ใหรับทราบ และมีการแจงเวียน

ผานระบบอินทราเน็ต

มีหนังสือแจงเวยีน

ไปยังหนวยงานให

รับทราบ และมีการแจง

เวยีนผานระบบ

อินทราเน็ต

ดําเนินการแลว

๓.๓ ผูบังคับบัญชามีการ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม

 การศึกษาดูงานหรือการให

ทุนการศึกษาอยางเปนธรรม

• มีหลักเกณฑการคัดเลือก 

การฝกอบรม 

ผูเขารับการศึกษาดูงาน

เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ. ได

จัดสรรทุนมาใหสวนราชการ

ระดับกระทรวงดําเนินการใน

การจัดสรรทุนใหแตละสวน

ราชการระดับกรม โดยผาน

คณะกรรมการเฉพาะกิจที่มี

หัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวง และคณะเปน

ผูพิจารณา ในการจัดสรรทุน

มาใหแตละสวนราชการ

ระดับกรม ซึ่งทางกระทรวง

กําลังดําเนินการรวบรวมคํา

ขอทุนแตละสวนราชการ

ระดับกรมเพ่ือพิจารณาจัดสรร

สํานักงาน ก.พ. ไดจัดสรรทุน มาให

กระทรวงฯ จํานวน 4 ทุน โดย

คณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีหัวหนา

สวนราชการระดับกระทรวงและ

คณะเปน

ผูพิจารณา ซึ่งไดมีการจัดประชุม

เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 

มติท่ีประชุมไดพิจารณาจัดสรรทุน 

จํานวน 4 ทุน ดังน้ี 

1. ทุนอบรม ให ดย. 

2. ทุนการศึกษา ให สป.พม. พส. 

และ ผส.

อยูระหวางดําเนินการ

จัดประชุมครั้งที่ 1 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ

การคัดเลือกขาราชการ

พลเรือนสามัญเขาสู

ระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์ รุนท่ี 17 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ดําเนินการแลวมีการพิจารณาคัดเลือกอยางเปน

ธรรม

ตามคุณสมบัติท่ีหนวยงาน และ

สํานักงาน ก.พ. กําหนด

มีหนังสือแจงเวยีนไปยังหนวยงาน

ใหรับทราบ และมีการแจงเวียน

ผานระบบอินทราเน็ต
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

• มีคณะกรรมการกลั่นกรอง

บุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา

อยูระหวางกระทรวง พม.

จัดสรรทุนมาและจะ

ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือก

ขาราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล

ตอไป

เน่ืองจาก สค. ไมไดรับการจัดสรร

ทุน 

จึงไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการใน

การกลั่นกรอง

มีคําสั่งกรมฯ 

ท่ี 493/2563 

ลว. 13 พฤษภาคม 

2563 ซึ่งเปนคําสั่ง

ท่ีใหอํานาจ

คณะกรรมการในการ

กําหนดหลักเกณฑและ

คัดเลือกขาราชการพล

เรือนสามัญเขาสูระบบ

ขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์ รุนท่ี 17 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ดําเนินการแลว เลขานุการกรม

๓.๔ การที่ผูบังคับบัญชามี

การสั่งการใหทําธุระสวนตัว

ใหผูบังคับบัญชา

• มีการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม

 สค.

การจัดทําขอกําหนดจริยธรรม

 สค. 

อยูระหวางรอสํานักงาน ก.พ.

 ประกาศใชประมวล

จริยธรรมขาราชการ

พลเรือนฉบับใหม

ไมมีเรื่องรองเรยีน ไมมีเร่ืองรองเรยีน

๓.๕ การที่ผูบังคับบัญชาสั่ง

การใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต

• กําหนดมาตรการและแนวทาง

ในการปฏิบัติและใหมีการจัดทํา

ขอกําหนดจริยธรรม สค.

สค. มีประกาศเรื่อง นโยบาย

การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

ไมมีเรื่องรองเรยีน ไมมีเร่ืองรองเรยีน

๓.๖ การบริหารงานบุคลากร

มีการถูกแทรกแซงจากผูมี

อํานาจ, มีการซื้อขายตําแหนง

, มีการเอ้ือประโยชนใหกลุม

หรือพวกพอง

• กําหนดมาตรการและแนวทาง

ในการปฏิบัติใหเปนไปตาม

แนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

สค. มีประกาศเรื่อง นโยบาย

การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

ไมมีเรื่องรองเรยีน ไมมีเร่ืองรองเรยีน

จะดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือก

ขาราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๔. การใช

ทรัพยสิน

ราชการ

จํานวน ๖ 

ประเด็น

๔.๑ การที่บุคลากรใน

หนวยงานมีการเอาทรัพยสิน

ของราชการไปเปนของ

สวนตัวหรือนําไปใหกลุมหรือ

พวกพอง

• จัดทําแนวทางการใชทรัพยสิน

ของราชการและเผยแพร

ประชาสัมพันธใหบุคลากร สค. 

ทราบทั่วกัน

• จัดทําแนวทางการใช

ทรัพยสินราชการ (การยืม

พัสดุประเภทคงรูป) แลว

• แจงเวยีนทางหนังสือและ

ทางอินทราเน็ตแลว

1. กําหนดแนวทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ กรณีการยืมพัสดุ

ประเภทใชคงรูป ตามหนังสือ พม 

0501/495 

ลงวนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

2. อยูระหวางเพ่ิมเติมแนวทางการ

ใชทรัพยสินของทางราชการ 

ประเภทรถยนตราชการ

3. กสพ.จัดประชุมกองฯ เมื่อวนัท่ี 

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ มีวาระ

เก่ียวกับการใชทรัพยสินราชการ

1. ปฏิบัติตามแนว

ทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

กรณีการยืมพัสดุ

ประเภทใชคงรูป       

 2. อยูระหวางการ

ทําหนังสือมอบอํานาจ

ใหผูอํานวยการ

กองเปนผูอนุมัติแทน

อธิบดี สค. กรณี

การยืมทรัพยของ

ราชการไปใช

นอกสถานที่

1. ดําเนินการแลว 

อธิบดี สค. ใหความ

เห็นชอบแนวทาง

การใชทรัพยสิน

ราชการ กรณีการ

ยืมพัสดุประเภทคง

รูป

2. อธบิดี สค. มอบ

อํานาจการ

ดําเนินการเก่ียวกับ

การยืมพัสดุประเภท

ใชคงรูปและการยืม

พัสดุประเภทใช

สิ้นเปลือง

เลขานุการกรม

๔.๒ ขั้นตอนและความ

สะดวกของการขออนุญาต

เพื่อยืมทรัพยสินของราชการ

ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

• กําหนดขั้นตอนและแบบฟอรม

ในการยืมทรพัยสินของราชการ 

และการกําหนดบุคคลท่ีมีอํานาจ

ในการอนุญาตในแตละประเภท

ของทรัพยสิน

อยูระหวางปรับปรุงแนวทาง

ขั้นตอนการยืมทรัพยสินของ

ทางราชการ เร่ือง 

การยืมครภุณัฑสํานักงาน

1. กําหนดแนวทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ กรณีการยืมพัสดุ

ประเภทใชคงรูป ตามหนังสือ พม 

0501/495 

ลงวนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  

2. อยูระหวางเพ่ิมเติมแนวทางการ

ใชทรัพยสินของทางราชการ 

ประเภทรถยนตราชการ

1. ปฏิบัติตาม

แนวทางการใช

ทรัพยสินของทาง

ราชการ กรณีการยืม

พัสดุประเภทใชคงรูป 

2. อยูระหวางเพ่ิมเติม 

และทบทวนแนว

ทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

ประเภทรถยนตราชการ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการจัดทํา (ราง) แนว

ทางการใชทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีแบบฟอรมการยืมทรัพยสิน

ของทางราชการ เชน 

แบบฟอรมการยมืพัสดุ ครุภัณฑ

 , ยืมรถยนตราชการ และแจง

เวยีนในระบบอินทราเน็ต 

หัวขอ "แบบฟอรม"
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๔.๓ การขอยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงาน 

เพื่อใหบุคลากรมีการขอ

อนุญาตอยางถูกตอง

๔.๔ การอนุญาตให

บุคคลภายนอกใชทรพัยสิน

ของราชการเปนไปอยาง

ถูกตองอยางถูกตอง

๔.๕ แนวทางปฏิบัติของ

หนวยงานเก่ียวกับการใช

ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

• มีการเผยแพรใหบุคลากร สค. 

ไดรับทราบ โดยท่ัวกัน

แจงเวยีนแบบฟอรมการยมื

วสัดุ ครุภัณฑสํานักงานใน

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส และศูนย

ขอมูลขาวสาร

กําหนดแนวทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ กรณีการยืมพัสดุ

ประเภทใชคงรูป ตามหนังสือ พม 

0501/495 

ลงวนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

และเผยแพรทางศูนยขอมูล

ขาวสารของกรม สค. ,บอรด

ประชาสัมพันธ

กคอ./กสพ./กสค. แจงเวียน

หนังสือสํานักงานเลขานุการกรม 

ดวนที่สุด ที่ พม ๐๕๐๑/ว ๕๕๗ 

ลงวนัท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

เรื่อง แนวทางการใชทรัพยสินของ

ทางราชการ กรณีการยืมพัสดุ

ประเภทใชคงรูป

1. ปฏิบัติตามแนว

ทางการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ กรณี

การยืมพัสดุประเภทใช

คงรูป       

2. อยูระหวางการทํา

หนังสือมอบอํานาจให

ผูอํานวยการกองเปน

ผูอนุมัติแทนอธบิดี สค.

กรณีการยืมทรัพยของ

ราชการไปใชนอก

สถานท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ เลขานุการกรม นําแนวทางการใชทรัพยสินของ

ทางราชการไปเผยแพรทาง

หนังสือแจงเวียน

และศูนยขอมูลขาวสารของกรม 

สค.
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๔.๖ การกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของราชการเพ่ือปองกันไมให

มีการนําไปใชประโยชนสวนตัว

• มีการกํากับดูแลและติดตาม

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการโดยกลุมตรวจสอบภายใน

ตสน. ดําเนินการตรวจสอบ

ในชวงเดือนกุมภาพันธ - 

มีนาคม ๒๕๖๔

ตสน. ดําเนินการตรวจสอบในชวง

เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๖๔

ตสน. ตรวจสอบและ

รายงานผล

• การใชสาธารณูปโภค 

ไตรมาส 4 ประจําป

งบประมาณ 2563 

และ

ไตรมาส 1 ประจําป

งบประมาณ 2564

• การควบคุมรถราชการ

 ประจําปงบประมาณ 

2564

• กองทุนสวัสดิการ สค.

 ประจําป 2563

• อยูระหวางตรวจสอบ

การยืมทรัพยสินราชการ

• อยูระหวางจัดทํา

รายงานผล

การใหคําปรึกษา

เลขานุการกรมตสน. ดําเนินการตรวจสอบ

ในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม

 ๒๕๖๔
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

• กําหนดเจตนารมณของ

หนวยงานในการตอตานการทุจริต

• ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสร็จ ไมมีเรื่องรองเรียน

• ประกาศเจตนารมณปองกัน

การทุจริตของ สค.

• ดําเนินการแลวเสร็จ

• มีบุคลากร สค.รวมลงนาม

ท้ังสิ้น จํานวน ๖๗๓ คน คิด

เปนรอยละ ๑๐๐

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมมีเร่ืองรองเรียน

๕.๒ การใหหนวยงานมีการ

ดําเนินการ

(๑) ทบทวนนโยบายหรือ

มาตรการการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

(๒) จัดทําแผนงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน

• กําหนดมาตรการและแผนงาน

ในการปองกันการทุจริต

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานรอบ 6 เดือน

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมมีเร่ืองรองเรียน

หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ

กลุมงาน

คุมครอง

จริยธรรม

(หน.สลคจ.)

จัดทําแผนงานปฏิบัติการ

ปองกันปราบปรามการทุจรติ

และประพฤติ

มิชอบ ประจําป ๒๕๖๔ แลว

๕.๑ การทําใหผูบริหารสูงสุด

ของหนวยงานใหความสําคัญ

กับการตอตานการทุจรติ

แจงเวยีนทุกหนวยงานใน สค. 

ใหบุคลากร สค. ทุกคน รวมลง

นามรับทราบและถือปฏิบัติตาม

ประกาศฯ

๕. การ

แกไขปญหา

การทุจริต

จํานวน ๖ 

ประเด็น

จัดทําประกาศเจตนารมณเปน

องคกรคุณธรรมและตอตานการ

ทุจริต สค. ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐

 ธันวาคม ๒๕๖๓
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน
ธ.ค.

๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบ

หลัก

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน

๕.๓ การทําใหปญหาการ

ทุจริตในหนวยงานไดรับการ

แกไข

๕.๔ การใหหนวยงานมีการ 

(๑) เฝาระวังการทุจริต 

(๒) ตรวจสอบการทุจริต 

(๓) ลงโทษทางวนิัยเมื่อมีการ

ทุจริต

๕.๕ การใหหนวยงานมีการ

นําผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไป

ปรับปรุงการทํางานเพ่ือ

ปองกันการทุจริต

• จัดทํามาตรการปองกันและ

ตรวจสอบการทุจริต

• จัดใหมีชองทางการแจงขอ

รองเรียน              

• กําหนดขั้นตอนมาตรการการ

แกไขเรื่องรองเรียน

• ปรับปรุงชองทางรองเรียน

การทุจริตบนเวบ็ไซต สค. 

เรียบรอยแลว

• มีประกาศ สค. เรื่อง 

มาตรการการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

• มีประกาศ สค. เรื่อง 

กระบวนการจัดการขอ

รองเรียน ขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ และคําชมเชย

• มีรายงานขอมูล การจัดการ

ขอรองเรยีน ขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ 

และคําชมเชย สค.

ตสน. ตรวจสอบและรายงานผล

• การใชสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 

ประจําปงบประมาณ 2563 และ

ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ 

2564

• การควบคุมรถราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564

• กองทุนสวัสดิการ สค. ประจําป 

2563

• อยูระหวางตรวจสอบการยืม

ทรัพยสินราชการ

• อยูระหวางจัดทํารายงานผล

การใหคําปรึกษา

ไมมีเรื่องรองเรยีน

๕.๖ เมื่อมีการทุจริตหนวยงาน

 มีกลไกสรางความเชื่อมั่นใน

การเปดชองทางการรองเรียน

 การแจงหลักฐานและการ

ติดตามผลการรองเรียนได

อยางตรงไปตรงมาและรักษา

ความลับเพ่ือความปลอดภัย

•จัดใหมีชองทางรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

ปรับปรุงชองทางรองเรียน

การทุจริตบนเวบ็ไซต สค. 

เรียบรอยแลว

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมมีเร่ืองรองเรียน

หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ

กลุมงาน

คุมครอง

จริยธรรม

(หน.สลคจ.)

• อยูระหวางทําชองทางรับเรื่อง

รองเรียน

ทางเว็บไซต สค. ตัวชี้วัดท่ี ๙ 

และ ๑๐

• อยูระหวางจัดทํามาตรการ

ปองกันและตรวจสอบการทุจริต

• อยูระหวางทําชองทางรับเรื่อง

รองเรียน

ทางเว็บไซต สค. ตัวชี้วัดท่ี ๙ 

และ ๑๐

• อยูระหวางจัดทําขั้นตอน

มาตรการการแกไขเรื่องรองเรยีน
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ผูรับผิดชอบ

2563 หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

๖. คุณภาพ

การดําเนินงาน

จํานวน ๕ 

ประเด็น

๖.๑ การบริการผูมาติดตอ

 เจาหนามีการปฏิบัติงาน/

ใหบริการ เปนไปตามขั้นตอน

และระยะเวลาที่กําหนด

ไมมีขอรองเรียน

๖.๒ การบริการผูมาติดตอ 

เจาหนาที่มีการปฏิบัติงาน/

ใหบริการ อยางเทาเทียมกับผู

มาติดตอทุกคน

๖.๓ การบริการผูมาติดตอ 

เจาหนามีการปฏิบัติงาน/

ใหบริการอยางตรงไปตรงมา 

ไมบิดบังหรือบิดเบือนขอมูล

ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

หนวยงาน ......................กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว........................................................................

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and Trasparency Assessment (EIT)
ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นการประเมิน

1. หนวยงานที่ติดตอ

ผูรับบริการแจงวา 

ยังไมมีขอคิดเห็น และขอ

รองเรียนตอกระบวนงาน

2. กคอ.ไดเพิ่มรายชื่อ

บุคคลท่ีอยูในบริษัท หาง

ราน รานคา สําหรับ

กลุมเปาหมาย EIT 

ที่จะเปนผูประเมินตามมติที่

ประชุมครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔

• กําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

แสดง ณ จุดใหบริการ 

และเผยแพรทางเว็บไซต 

สค.        

• กําหนดแนวทางและ

มาตรฐานการใหบริการท่ี

ชัดเจน

ผอ. กอง

คุมครอง

และพัฒนา

อาชีพ (ผอ.ก

คอ.)

หนวยงานที่ติดตอ

ผูรับบริการแจงวา 

ยังไมมีขอคิดเห็น 

และ

ขอรองเรียนตอ

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน

๑. หนวยงานที่ติดตอกับ

ผูรับบริการ

ไดแก กสค. กสพ. ศูนยเรียนรู

การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ทั้ง ๙ แหง ไดแสดง

กระบวนงาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ 

สถานที่ทํางาน และ Social 

Media ไดแก Website 

Page-Facebook, 

Line- Group 

๒. กคอ. สงรายชื่อ

กลุมเปาหมาย EIT ๓๐ ชื่อ 

เรียบรอยแลว

๑. รวบรวมกระบวนงาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภายใน สค. เรียบรอยแลว

๒. กําหนดจํานวน

กลุมเปาหมายบุคคลภายนอก

ที่จะเปนผูประเมิน โดย

กําหนดสงรายชื่อ ภายในวันที่

 ๒๕ ม.ค. ๖๔

๓. กําหนดแนวทางปฏิบัติการ

ใหบริการใหเปนไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่

หนวยงานกําหนด
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ผูรับผิดชอบ

2563 หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน

๖.๔ การบริการผูมาติดตอ หาก

เจาหนามีการรองขอใหจายเงนิ

 ทรัพยสิน หรอืประโยชนอื่นๆ

 ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน 

การลดราคา การใหความ

บันเทิง เพื่อแลกกับการอนุมัติ 

อนุญาต

• กําหนดชองทางในการ

รองเรียนใหผูมาติดตอได

ทราบหากมีเจาหนาที่ของ

หนวยงานมารองขอให

จายเงิน ทรพัยสิน หรือ

ประโยชนอื่นๆ    

• ปลูกฝงคานิยมในการ

ใหบริการ

แจงหมายเลขโทรศัพทติดตอ 

อีเมล 

ของผูอํานวยกองใหผูมาติดตอ

 หากตองการรองเรยีนกรณี

เจาหนาที่มีการเรียกรับเงนิ

หรือผลประโยชนอื่น ๆ

หนวยงานที่ติดตอผูรับบริการ 

ไดแก 

กสค. กสพ. ศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง ๙

 แหง 

แจงชองทางการติดตอ

ผูอํานวยการกอง และ

ผูอํานวยการศนูยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว กรณี

ตองการรองเรียน เจาหนาที่มี

การเรียกรับเงิน หรือ

ผลประโยชนอื่น ๆ

หนวยงานที่ติดตอกับ

ผูรับบริการแจงวา 

ยังไมไดรับขอรองเรียนจาก

ผูมาติดตอ 

กรณีเจาหนาที่รองขอให

จายเงิน ทรพัยสิน หรือ

ประโยชนอื่น ๆ

หนวยงานที่ติดตอ

กับผูรับบรกิารแจง

วา 

ยังไมไดรับขอ

รองเรียนจากผูมา

ติดตอ  กรณี

เจาหนาที่รองขอให

จายเงิน ทรพัยสิน 

หรือประโยชนอื่น ๆ

ไมมีขอรองเรียน ผอ. กอง

คุมครอง

และพัฒนา

อาชีพ (ผอ.ก

คอ.)
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ผูรับผิดชอบ

2563 หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน

ดําเนินการแลว ผอ. กอง

คุมครอง

และพัฒนา

อาชีพ (ผอ.ก

คอ.)

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปลูกฝง

การทํางานเพื่อประโยชน

สวนรวม 

จัดกิจกรรมเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร เชน 

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคส่ิงของ 

ตูปนสุข บริจาคโลหิต ปลูก

ตนไม 

ทําความสะอาดสถานที่ ฝก

ปฏิบัติธรรม

๖.๕ การดําเนินงานตอง

คํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก

• ปลูกฝงคานิยมในการ

ใหบริการ

• จัดประชุมชี้แจงแนว

ปฏิบัติและการสรางความ

เขาใจในการเปน

ขาราชการที่ดีใหบุคลากร

ทราบ และถือปฏิบัติ

กคอ. มีแผน

สงเสริมความ

ตระหนักรูดาน

จริยธรรมและความ

โปรงใส

๑) การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะหลักให

พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง: 

ขาราชการ 

พนักงานราชการ

ใหม ครั้งที่ ๑ 

ในวันที่ ๑๑ ม.ีค. 

๒๕๖๔

๒) กคอ. ประชุม

กอง เมื่อวันที่ 19 

ม.ีค. 64 มีวาระ

เรื่องแผนการใช

งบประมาณ การใช

ทรัพยสินราชการ 

การยืมพัสดุ และ

การดําเนินงานตาม

แผน ITA
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ผูรับผิดชอบ

2563 หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน

๗.๑ การเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานใหสามารถเขาถึงงาย

 ไมซับซอน 

และมีชองทางหลากหลาย

๗.๒ การเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชนควรทราบ

อยางชัดเจน

• จัดทําขอมูลและใหการ

เผยแพรผานทาง 

www.dwf.go.th รวมถึง

ชองทางอื่น ๆ 

เชน facebook ของกรม

• พัฒนาชองทางการ

สื่อสารที่เขาถึง

กลุมเปาหมายไดงาย ไม

ซับซอน ตรงตามความ

ตองการ

• จัดใหมีชองทางการรับ

ฟงขอเสนอแนะ ความ

คิดเห็น คําแนะนําสําหรบั

ผูใชบริการ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต 

สค. ยังไมแลวเสร็จ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต สค. 

ยังไมแลวเสร็จ       

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต

 สค. 

     

ดําเนินการปรับปรุง

เว็บไซต สค.

ดําเนินการแลวเสร็จ ผอ. กอง

ยุทธศาสตร

และแผนงาน

 (ผอ.กยผ.)

๗.๓ การใหมีชองทางรบัฟงคํา

ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน/การใหบริการ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต

 สค.

ปรับปรุงชองทางถาม-ตอบ 

DWF Web board

ดําเนินการแลวเสร็จ

๗.๔ การชี้แจงและตอบคําถาม

เมื่อผูใชบริการมีขอกังวลสงสัย

เกี่ยวกับการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน

     

๗.๕ การมีชองทางใหผูมา

ติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน

• จัดใหมีชองทางการ

รองเรียนการทุจริตและ

เผยแพรใหสาธารณชน

ทราบ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต 

สค. ยังไมแลวเสร็จ

ปรับปรุงชองทางการรองเรียน

แลว

ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลวเสร็จดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต สค.

 ยังไมแลวเสร็จ         

-  พัฒนาชองทางการับฟง

ความคิดเห็นหลัก             

-  ขอมูลสถิติที่เกี่ยวของ         

    

-  สลคจ. กําหนดผู

ประสานงานและตอบคําถามผู

ใหบริการ

๗. 

ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร

จํานวน ๕ 

ประเด็น   

• จัดใหมีชองทางการรับ

ฟงขอเสนอแนะ ความ

คิดเห็น คําแนะนําสําหรบั

ผูใชบริการ

• กําหนดผูประสานและ

ตอบคําถามผูใชบริการ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต 

สค. ยังไมแลวเสร็จ
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ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน

๘. การ

ปรับปรุงระบบ

การทํางาน

จํานวน ๕ 

ประเด็น   

๘.๑ การปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ดีขึ้น

กําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินงานในแตละเรื่อง/

ประเด็น และใหมีการ

ทบทวนผลการดําเนินงาน

ทุก ๆ รอบ 6 เดือน เพื่อ

พิจารณาปญหาอุปสรรค

ในการใหบริการเพื่อนํามา

แกไขปรับปรุงงานใหมี

คุณภาพและดียิ่งข้ึน

มีการสรปุผลการประเมินตาม

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

โดยเปรียบเทียบผล ป ๒๕๖๒

 - ๒๕๖๓ และแจงผลการ

ปฏิบัติงานตามคูมือ เพื่อใชป 

๒๕๖๔ จะมีการทบทวนและ

ปรับปรุงคูมือใหเปนปจจุบัน

กําหนดจัดการประชุมเพื่อ

ทบทวนคูมือและปรับปรงุคูมือ 

ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔

กพร.จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการชี้แจงและ

ทบทวนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64

สรุปผลการจัด

ประชุมฯ เสนอ

อธิบดีทราบ

ดําเนินการแลว หัวหนากลุม

พัฒนาระบบ

บริหาร 

(หน.กพร.)

๘.๒ การปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบริการใหดีขึ้น

จัดประชุม AAR หลังการ

จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

กพร.ทําหนังสือแจงเวียน

หนวยงาน จัดทํา AAR  หลัง

การจัดกิจกรรม ตามหนังสือ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม

 0507/458 ลว 16 ธ.ค 

2563

กอง/สํานัก/เทียบเทา สงแบบ

บันทึก AAR เปนกิจกรรมอบรม

 สัมมนา 

ที่จัดในระหวางเดือน พ.ย. 63

 - ม.ค.64 รวมเปนจํานวน 13

 กิจกรรม มีขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน เชน 

กระบวนการขั้นตอนการขอ

อนุมัติงบประมาณ คาใชจายใน

การจัดกิจกรรม ระยะเวลาใน

การตรวจสอบใบสําคัญการใช

เงนิ เปนตน

กอง/สํานัก/เทียบเทา สง

แบบบันทึก AAR เปน

กิจกรรมอบรม สัมมนา ที่จัด

ในระหวางเดือน ม.ค. - ก.พ.

 64 รวมเปนจํานวน 

5 กิจกรรม

กอง/สํานัก/

เทียบเทา สงแบบ

บันทึก AAR 

เปนกิจกรรมอบรม 

สัมมนา ที่จัดใน

ระหวางเดือน ก.พ.-

 มี.ค. 64 รวมเปน

จํานวน 4 กิจกรรม

ดําเนินการแลว
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ผูรับผิดชอบ

2563 หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ตัวชี้วัด
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน

๘.๓ การนําเทคโนโลยีมาใชใน

การดําเนินงาน/การใหบริการ

ใหเกิดความสะดวกรวดเรว็

• ออกแบบขั้นตอนงาน

บริการ

ทุกเรื่องแลวให

คณะกรรมการ CIO ของ 

สค. นําไปกําหนดในการ

นําเทคโนโลยีมาใช

• การนํา e-Service มาใช

ในการทํางานเพิ่มขึ้น

มีการพิจารณางานบริการ 

ที่จะนําไปปรับปรุงเปนระบบ 

e-service จํานวน 1 ระบบ 

คือ ระบบการสมัครเขารับการ

อบรมอาชีพในสถาบันของศูนย

เรียนรูการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว และอยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําระบบ

1. ดําเนินการวิเคราะห

กระบวนงานระบบการสมัคร

เขาอบรมอาชีพ

ในศูนยฯ 

๒. ดําเนินการทบทวนหลักฐาน

และระเบียบการสมัคร

3. ปรับปรุงใบสมัครใหเปน

รูปแบบเดียวกัน ใหสามารถใช

รวมกันได

ทุกศูนยฯ 

อยูระหวางการเตรียม

ประชุมหารือกระบวนงาน

อยูระหวางหารือ

ขอกําหนด/

ระเบียบ/แนว

ทางการปฏิบัติ

ในการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตน

รูปแบบดิจิทัล 

และการรกัษา

ความปลอดภัยของ

ขอมูลผูรับบริการ 

กับ สพร.และ

ส.กพร.

๘.๔ มีการเปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรอืผูมี

สวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวน

รวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงาน

จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นจากผูรับบริการ ผู

มาติดตอ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุง

หรือพัฒนางานหรือ

บริการของ สค.

สรุปรวบรวมผลการประเมิน

ความพึงพอใจ และนํา

ขอเสนอแนะ 

ไปปรับปรุงและพัฒนางานของ

 สค.

ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสรจ็ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

PMQA 

หมวด 3 

และหมวด 6

๘.๕ การปรับปรุงการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมี

ความโปรงใสมากขึ้น

มีการเผยแพรผลการ

ดําเนินงานของ สค. ผาน 

www.dwf.go.th และมี

ชองทางการรองเรยีน

มีการเผยแพรขอมูล ผาน 

www.dwf.go.th

ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสรจ็
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๙.
๑ 

ขอ
มลู

พื้
นฐ

าน

ขอมูลพื้นฐาน

๑. โครงสราง

๒. ขอมูลผูบริหาร

๓. อํานาจหนาที่

๔. แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน

๕. ขอมูลการติดตอ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับหนวยงาน ผูบริหาร 

การปฏิบัติงาน ขอมูลดาน

การบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จางหรือจัดหาพัสดุและการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 

รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ 

และมีชองทางการปฏิสัมพันธ

กับผูรับบรกิารและประชาชน

ทั่วไป

๑. โครงสราง   

- รอปรับโครงสรางจาก 

สลก.

๒. ขอมูลผูบริหาร - นําเขา

ขอมูลแลว (ประวัติ อสค. 

ภาษาอังกฤษอยูระหวาง

นําเขาขอมูล)

๓. อํานาจหนาที่   

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔. แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๕. ขอมูลการติดตอ  

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

ใหครบถวน

๑. โครงสราง  

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒. ขอมูลผูบริหาร 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓. อํานาจหนาที่ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔. แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๕. ขอมูลการติดตอ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑. โครงสราง  

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒. ขอมูลผูบริหาร 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓. อํานาจหนาที่ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔. แผนยุทธศาสตร

หรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๕. ขอมูลการติดตอ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑. โครงสราง  

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒. ขอมูลผูบริหาร 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓. อํานาจหนาที่ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔. แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๕. ขอมูลการติดตอ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

หน.สลคจ.

๙. การเปดเผยขอมูล

ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัดยอย (๓๓ ขอมูล)

๒๕๖๔

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน ..............กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว........................................................................................

ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity ang Transparency Assessment (OIT)

ผูรับผิดชอบ

หลัก
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

การ

ประชาสัมพันธ

๗. ขาวประชาสัมพันธ เปดเผยขาวสาร

ประชาสัมพันธท่ีเขาถึง

ประชาชนไดงาย

๗. ขาวประชาสัมพันธ - 

ดําเนินการแลวเสร็จ

๗. ขาวประชาสัมพันธ -

 ดําเนินการแลวเสร็จ 

โดย สค.มีการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 4 กลุม

 ประกอบดวย 

1) ขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับผูบริหาร 

2) ขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับภารกิจหนาที่ 

3) ขอมูลขาวสาว

เกี่ยวกับการฝกอบรม 

4) ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ 

ผานชองทางสื่อ Social

 Media สื่อโทรทัศน 

และวิทยุ

๗. ขาว

ประชาสัมพันธ - 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

โดย สค.มีการ

เผยแพร

ประชาสัมพันธ 4 

กลุม ประกอบดวย 

1) ขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับผูบริหาร 36

 ขาว

2) ขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับภารกิจหนาที่

 41 ขาว

3) ขอมูลขาวสาว

เกี่ยวกับการฝกอบรม

 42 ขาว

4) ขอมูลขาวสาร

อื่นๆ ผานชองทางสื่อ

 Social Media สื่อ

โทรทัศน และวิทยุ 

13 ขาว

๗. ขาวประชาสัมพันธ

 - ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

หน.สลคจ.

การปฏิสัมพันธ

ขอมูล

๘. Q&A

๙. Social network

มีชองทางการปฏิสัมพันธ

กับผูรับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป

๘. Q&A - อยูระหวาง

นําเขาขอมูล

๙. Social network - 

ดําเนินการแลวเสร็จ

๘. Q&A - ดําเนินการ

แลว

๙. Social network - 

ดําเนินการแลวเสร็จ

๘. Q&A - 

ดําเนินการแลว

๙. Social network

 - ดําเนินการ

แลวเสร็จ

๘. Q&A ดําเนินการ

แลว

๙. Social network -

 ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

๙.
๑ 

ขอ
มูล

พ
ื้นฐ

าน
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๒ 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น

การดําเนินงาน

๑๐. แผนดําเนินงาน

ประจําป

๑๑. รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน

ประจําปรอบ ๖ เดือน

๑๒. รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

นําขอมูลแผนการ

ดําเนินงาน และรายงานผล

การดําเนินงาน เผยแพร

ผานทาง www.dwf.go.th 

ใหครบถวน ใหขอมูลเปน

ปจจุบัน

๑๐. แผนดําเนินงาน

ประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูลจาก กยผ.)

๑๑. รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน 

ประจําปรอบ ๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูลจาก กยผ.)

๑๒. รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูลจาก กผย.)

๑๐. แผนดําเนินงาน

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๑. รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน 

ประจําปรอบ ๖ เดือน

- รอรอบ 6 เดือน 

(ขอมูลจาก กยผ.)

๑๒. รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

- รอขอมูลฉบับจริง 

(ขอมูลจาก กผย.)

๑๐. แผนดําเนินงาน

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๑. รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินงาน ประจําป

รอบ ๖ เดือน

- รอรอบ 6 เดือน 

๑๒. รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๐. แผนดําเนินงาน

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๑. รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินงาน ประจําป

รอบ ๖ เดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

๑๒. รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

หน.สลคจ.

๙.
๒ 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น

การปฏิบัติงาน

๑๓. คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

นําคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีมีนํามา

เผยแพรผานทาง 

www.dwf.go.th ให

ครบถวน ใหขอมูลเปน

ปจจุบัน

๑๓. คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

- อยูระหวางปรับปรุง

๑๓. คูมือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๓. คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๓. คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๒ 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น

การใหบริการ

๑๔ คูมือหรือมาตรฐาน

การใหบริการ

๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ

๑๖. รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ

๑๗. e-Service

ขอความรวมมือทุก

หนวยงานของ สค. จัดเก็บ

ขอมูล

• ผูรับบริการของหนวยงาน

 ไดแก

- บริการสวัสดิการสังคม

- การใหความชวยเหลือ 

คุมครอง  เยียวยา

- การพัฒนาศักยภาพสตรี

- ผูถูกกระทําความรุนแรง

ในครอบครัว

- ผูประสบปญหาการคา

ประเวณี

- ผูรับยริการของศูนย

เรียนรูฯ

- ผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ที่ สค. จัด    

• ผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

• ปรับปรุงใหผูรับบริการ

เขาถึงบริการ e-Service ที่

งาย เห็นไดชัดเจน นํามา

เผยแพรทาง 

๑๔. คูมือหรือมาตรฐาน

การใหบริการ

- อยูระหวางปรับปรุง

๑๕. ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๑๖. รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๑๗. e-Service

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๑๔. คูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๕. ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ

- อยูระหวางปรับปรุง

รูปแบบขอมูล

๑๖. รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ

- อยูระหวางปรับปรุง

รูปแบบขอมูล

๑๗. e-Service

- อยูระหวางปรับปรุง

ขอมูล

๑๔. คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๕. ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ

- อยูระหวางจัดทํา

ขอมูล

๑๖. รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๗. e-Service

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๔. คูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๕. ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๖. รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๗. e-Service

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
หน.สลคจ.
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๓ 

กา
รบ

ริห
าร

เง
ินง

บป
ระ

มา
ณ

แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจําป

๑๘.แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป

๑๙.รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําปรอบ

 ๖ เดือน

๒๐. รายงานผลการใช

จายงบประมาณประจําป

เผยแพรแผนการใชจาย

งบประมาณ รายงานการใช

จายงบประมาณ

๑๘.แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล กยผ.)

๑๙.รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําปรอบ 

๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล กผย.)

๒๐. รายงานผลการใช

จายงบประมาณประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล กยผ.)

๑๘.แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๙.รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําป

รอบ ๖ เดือน

- รอรอบ 6 เดือน 

(ขอมูล กผย.)

๒๐. รายงานผลการใช

จายงบประมาณประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๘.แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๙.รายงานการ

กํากับติดตามการใช

จายงบประมาณ

ประจําปรอบ ๖ เดือน

- รอรายงานรอบ 6 

เดือน 

๒๐. รายงานผลการ

ใชจายงบประมาณ

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๘.แผนการใชจาย

งบประมาณประจําป 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๑๙.รายงานการ

กํากับติดตามการใช

จายงบประมาณ

ประจําปรอบ ๖ เดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๐. รายงานผลการ

ใชจายงบประมาณ

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

หน.สลคจ.
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๓ 

กา
รบ

ริห
าร

เง
ินง

บป
ระ

มา
ณ

การจัดซื้อจัด

จางหรือการ

จัดหาพัสดุ

๒๑. แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหา

พัสดุ

๒๒. ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ

๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน

๒๔. รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป

เผยแพรแผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล

การจัดซื้อจัดจาง หรือการ

จัดหาพัสดุรายเดอืน 

รายงานผล การจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป

๒๑. แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหา

พัสดุ

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล สลก.)

๒๒. ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๔. รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล สลก.)

๒๑. แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหา

พัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๒. ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๓. สรุปผลการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๔. รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป

- สลก. จัดทํารายงาน

แลว อยูระหวางเพ่ืม

ขอมูลในสวนการ

วิเคราะหผล

๒๑. แผนการจัดซื้อ

จัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๒. ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๓. สรุปผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุราย

เดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๔. รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๑. แผนการจัดซื้อ

จัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๒. ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๓. สรุปผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดอืน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๔. รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

หน.สลคจ.
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๔ 

กา
รบ

ริห
าร

แล
ะพ

ัฒ
นา

ทร
ัพ

ยา
กร

บุค
คล

การบริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

๒๕. นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

๒๖.การดําเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

๒๗.หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

๒๘. รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป

ปรับปรุงขอมูลของกลุม

บริหารทรัพยากรบุคคล บน

 เวบ็ไซต สค. 

www.dwf.go.th ใหมีการ

เขาถึงไดงาย และมีการ

เชื่องโยงกับเวบ็ไซตหลัก สค.

๒๕. นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูลจาก สลก.)

๒๖.การดําเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางรอขอมูลจาก

 สลก.

๒๗.หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- อยูระหวางรอขอมูลจาก

 สลก.

๒๘.รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป

- อยูระหวางรอขอมูลจาก

 สลก.

๒๕. นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒๖.การดําเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๗.หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒๘.รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๕. นโยบายการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล

- ดําเนินการแลว

เสร็จ 

๒๖.การดําเนินการ

ตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๗.หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลว

เสร็จ 

๒๘.รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๕. นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒๖.การดําเนินการ

ตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๗.หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒๘.รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
หน.สลคจ.
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

๙.
๕ 

กา
รส

งเ
สร

ิมค
วา

มโ
ปร

งใ
ส

การจัดการเรื่อง

รองเรียนการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

๒๙. แนวทางปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๐. ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจําป

ปรับปรุงชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

๒๙. แนวทางปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ดําเนินการแลว

๓๐. ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

- อยูระหวางปรับปรุง

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(ขอมูล สลก.)

๒๙. แนวทาง

ปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๐. ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๙. แนวทาง

ปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๐. ชองทางแจง

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๒๙. แนวทาง

ปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๐. ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๑. ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
หน.สลคจ.

๙.
๕ 

กา
รส

งเ
สร

ิมค
วา

มโ
ปร

งใ
ส

การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

๓๒. ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น

๓๓. การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

• ปรับปรุงชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็นท้ังจาก

บุคลากรภายใน และ

บุคคลภายนอก ประชาชน

ทั่วไป

• กําหนดผูรับผิดชอบ

๓๒. ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น

- อยูระหวางปรับปรุง

เว็บไซต

๓๓. การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

- อยูระหวางนําเขาขอมูล 

(สลคจ.รวบรวม)

๓๒. ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๓. การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๒. ชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็น

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๓. การเปดโอกาส

ใหเกิดการมีสวนรวม

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๒. ชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็น

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๓. การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร

๓๔. เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร

๓๕. การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร

• จัดทําประกาศ

เจตนารมณปองกันการ

ทุจริต ของ สค.

• ใหบุคลากร สค. ทุกคน

รวมประกาศเจตนารมณ

๓๔. เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๕. การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร

- ดําเนินการแลว

๓๔. เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๕. การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๔. เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๕. การมีสวนรวม

ของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๔. เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๕. การมีสวนรวม

ของผูบริหาร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
หน.สลคจ.

การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันการทุจริต

๓๖. การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตประจําป

๓๗. การดําเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต

• วิเคราะหกระบวนงานที่มี

ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือ

นํามาจัดทําแผนจัดการ

ความเสี่ยง

• ดําเนินการตามแผน

จัดการความเสี่ยง

• เผยแพรทาง 

www.dwf.go.th

๓๖. การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๓๗. การดําเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๓๖. การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตประจําป

- จัดทําแผนจัดการ

ความเสี่ยงฯ ป ๒๕๖๔

๓๗. การดําเนินการ

เพ่ือจัดการความเสี่ยง

การทุจริต

- จัดทําแผนจัดการ

ความเสี่ยงฯ ป ๒๕๖๔

๓๖. การประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๗. การดําเนินการ

เพ่ือจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๖. การประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต

ประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๗. การดําเนินการ

เพ่ือจัดการความเสี่ยง

การทุจริต

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

๓๘. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

• จัดกิจกรรมใหบุคลากร

เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดี

ในการทํางาน

• เผยแพรทาง 

www.dwf.go.th

๓๘. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๓๘. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๘. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๘. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

๑๐. การปองกันการทุจริต
ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัดยอย (๑๐ ขอมูล)

๑๐
.๑

 ก
าร

ดาํ
เน

นิก
าร

เพ
ื่อป

อง
กัน

กา
รท

ุจร
ิต
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๒๕๖๔ประเด็นการประเมิน
วิธีดําเนินการ

เพื่อรองรับการประเมิน

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

หลัก

แผนปองกันการ

ทุจริต

๓๙. แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

๔๐. รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการ

ปองกันการทุจริต

ประจําป รอบ ๖ เดือน

๔๑. รายงานผลการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป

• จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

และรายงานผลการ

ดําเนินงาน

• เผยแพรทาง 

www.dwf.go.th

๓๙.แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๔๐.รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจําป

 รอบ ๖ เดือน

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๔๑.รายงานผลการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป

- อยูระหวางนําเขาขอมูล

๓๙.แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๐.รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการ 

ปองกันการทุจริต

ประจําป รอบ ๖ เดือน

- รอรายงานรอบ 6 

เดือน (ขอมูล สลคจ)

๔๑.รายงานผลการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๙.แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๐.รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินการ ปองกัน

การทุจริตประจําป 

รอบ ๖ เดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๑.รายงานผลการ

ดําเนินการปองกัน

การทุจริตประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๓๙.แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๐.รายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินการ ปองกัน

การทุจริตประจําป 

รอบ ๖ เดือน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๑.รายงานผลการ

ดําเนินการปองกัน

การทุจริตประจําป

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็
หน.สลคจ.

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสรางความเขาใจใน

หลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ใหแกบุคลากร สค.

๔๒. มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

- มีแผนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส 

สค. แลว

๔๒. มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๒. มาตรการ

สงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๒. มาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายใน

หนวยงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

 •จัดประชุมคณะทํางาน

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส สค.

๔๓. การดําเนินการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

-  อยูระหวางนําเขาขอมูล

๔๓. การดําเนินการ

ตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

-  อยูระหวางทําขอมูล 

(ขอมูล สลคจ)

๔๓. การดําเนินการ

ตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

๔๓. การดําเนินการ

ตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน

- ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลว

เสรจ็

๑๐
.๒
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มาตรการ

สงเสริมความ

โปรงใสและ

ปองกันการ

ทุจริตภายใน

หนวยงาน

๔๒. มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

๔๓. การดําเนินการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน
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