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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สค. ไม่ทนและไมเ่พิกเฉยต่อปญัหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 
โครงการ : ๑. รณรงค์เผยแพรส่รา้งจิตสำนึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

๑) พัฒนาการปฏิบัติงาน   
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร   
เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน
ทำงานอย่างสร้างสรรค์          
มีกระบวนการปฏิบัติงาน  
ท่ีชัดเจนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนตระหนักถึง     
การปฏิบัติงานโดย        
ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม 
 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 

บุคลากร สค.  
300 คน 

 

บุคลากร สค. ได้รับ       
การพัฒนาการทำงาน         
อย่างสร้างสรรค์          
มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน   
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนตระหนัก     
ถึงการปฏิบัติงาน      
โดยยึดหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม  

452,000      

๒) การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร หัวข้อ 
“รื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
และผู้เข้ารับการอบรม
อาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถใช้สติในการแก้ไข
ปัญหา ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว และสามารถ
ดำเนินชวีิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพของศูนย์ฯ มีทัศนคติ

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร สค. 
150 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร สค. 
มีทัศนคติท่ีดีต่อ       
การทำงาน มีวินัย 
ซ่ือสัตย์ สุจริต จิต
อาสา มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถใช้
สติในการแก้ไขปัญหา 
ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว และ
สามารถดำเนินชีวิต      
ในสังคมได้อย่างมี

102,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ ๒ 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ท่ีดีต่อการทำงาน การมี
วินัยซ่ือสัตย์ สุจริต จิตอาสา    
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ       
สร้างการทำงานเป็นทีม 
๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพมีจิตสำนึกท่ีดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการดำรงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสุข 
 
 
 
 
 

๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนำการปฏิบัติงาน 

๑. เพื่อให้บุคลากรของ 
ศูนย์ฯ มีความตระหนักใน 
การปฏิบัติงานอย่างมี 
คุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของ 
ข้าราชการ 
๒. เพื่อเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ 
จ.ศรีสะเกษ 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการ จำนวน 

๕๔ คน 

ผู้เข้าร่วม โครงการ    
มีความตระหนัก      
ในการปฏิบัติงาน  
อย่างมคุีณธรรม
จริยธรรม            
สร้างภาพลักษณ์    
ขององค์กรใหมี้    
ความโปร่งใส       
เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 
 

10,000      

๔) กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม รวมถึง
สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ี
ของศูนย์ฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม   
อันดีงาม 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ 
จ.นนทบรุี 

ผูใ้ช้บริการและ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เรียนรู้ฯ จำนวน 
๒๐๐ คน 

ผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติท่ีดี      
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม เป็นผู้ 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และศีลธรรมอันดีงาม 

23,000      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรม อาชีพมีความ
กตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่ 
ครูและผู้มีพระคุณ3. 
เพื่อใหผู้้รับการฝึกอบรม
อาชีพให้เป็นผู้มีความ
เมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพให้รู้จัก
ประหยัดอดออม รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ.ขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
จำนวน                

300 คน 

ผู้รับการฝึกอบรม
อาชีพสามารถ        
นำความรู้ไปใช้        
ในชีวิตประจำวันและ
มีความกตัญญู กตเวที
ต่อพ่อแม่ ครูและผู้มี
พระคุณ 

160,0000      

โครงการ  : 2. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง 

๖) การคัดเลอืกข้าราชการ
ดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง 

เพื่อส่งเสริมค่านิยม       
การยกย่องและเชิดชู   
ความดีความซ่ือสัตย์        
ในการปฏิบัติราชการ     
ของบุคลากร สค. 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 

บุคลากร สค. 
จำนวน 25 คน  

บุคลากร สค.           
มีค่านิยมในการ      
ยกย่องและเชิดชู  
ความดคีวามซ่ือสัตย์
ในการปฏิบัติราชการ 

1,050      

๗) การคัดเลือกบุคลากร      
เป็น “๑ คนดีมีจริยธรรม  
๑ หน่วยงาน” 
 
 

1. เพื่อสรรหาบุคลากร       
ในหน่วยงานท่ีปฏิบัตงิาน  
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ สร้าง
ขวัญกำลังใจ และความ
ภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการ
คัดเลือก   

สำนักงาน
เลขานุการ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1 คนดี        
ของหน่วยงาน  

บุคลากรในหน่วยงาน     
มีความเชื่อมั่นศรัทธา         
ในการทำความด ียึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

-      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ    
ให้บุคลากรในหน่วยงาน     
มีความเชื่อมั่นศรัทธา         
ในการทำความดี ยึดม่ัน
คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน อันเป็น
กลไกหน่ึงในการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของ สค. 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เจตจำนงทางการป้องกันและการปราบปรามการทุจรติไดร้ับการปฏิบตั ิ
โครงการ : ๑. สค. องค์กรทางมาตรฐานทางจริยธรรม 

๘) การแสดงเจตจำนง 
ในการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อแสดงเจตจำนง        
ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร และกำหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
เลขานุการ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

มีประกาศ
เจตนารมณ์ของ
หน่วยงาน ตาม
นโยบายการ
ป้องกันการ
ทุจริต ฉบับ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
บุคลากร สค. 
ร้อยละ ๘๐ 
แสดงเจตจำนง 
ในการต่อต้าน
การทุจริต 

บุคลากร สค. มี
เจตจำนงร่วมกัน 
ในการต่อต้านการ
ทุจริต ทำให้องค์กรมี
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
    
 

-      

๙) การประกาศเจตนารมณ์        
ในการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อแสดงเจตจำนง         
ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับและทุกประเภท
ตำแหน่งของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. นนทบุรี 

 

ร้อยละ ๗0 ของ
บุคลากรของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

บุคลากรคำนึงถึง
ความสำคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลและไม่น่ิง
เฉยต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๑๐) กิจกรรมร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์การ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด        
การเชื่อมโยง รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเครือข่าย        
ทางสังคมในการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมท้ังในระดับ
องค์กร รวมตัวกันเป็น
เครือข่ายและผนึกกำลัง
ขับเคลื่อนเชิงพื้นท่ี        
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม   
ในภาพรวมสู่เป้าหมาย    
การเป็นจังหวัดคุณธรรม   
ในอนาคต 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. เชียงราย 

 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 
 

องค์กรมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการ
ทุจริตเป็นองค์กร
คุณธรรม 
 
 
 
 

     ร่วมกับ    
ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การ
มหาชน) 
กระทรวง
วัฒนธรรม,
สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
เชียงรายและ
ภาคีเครือข่าย
ทางสังคม
จังหวัด
เชียงราย 

๑๑) การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัช่ัน
จังหวัดเชียงราย 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. เชียงราย 

 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 
 
 

องค์กรมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรได้ 
 

      

โครงการ : ๒. การพัฒนาระบบการร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

1๒) กิจกรรมการเปิดโอกาส      
สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
และการจัดการข้อร้องเรียน 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการทำงานการแสดง
ความคาดหวังและความ
ต้องการเพื่อขับเคลื่อน    
การดำเนินงานและ
จัดบริการได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. นนทบุรี 

 

จัดทำรายงาน
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อร้องเรียนฯ 
ส่งกลุม่กฎหมาย
ทุกเดือน และ
จัดการข้อ
ร้องเรียน      
ตามกระบวนการ     
ท่ีกำหนด 

สามารถนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ         
ข้อร้องเรียน           
มาปรับปรุง และ
พัฒนารูปแบบ       
การทำงานและ      
การจัดบริการ 

-      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๑๓) การจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
และคำชมเชย 

เพื่อจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะและคำชมเชย
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานหรือ
การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ ให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธภิาพ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
จ. ศรีสะเกษ 

 

จัดทำรายงาน
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อร้องเรียนฯ 
ส่งกลุม่กฎหมาย
ทุกเดือน และ
จัดการข้อ
ร้องเรียน      
ตามกระบวนการ     
ท่ีกำหนด 

สามารถนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ         
ข้อร้องเรียน           
มาปรับปรุง และ
พัฒนารูปแบบ       
การทำงานและ      
การจัดบริการ 

-      

ยุทธศาสตร์ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนและการขับเคลื่อนติดตามแผน 
                                      ๒. ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนติดตามแผนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสกัดกั้นการทุจริต 
๑๔) การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง      
ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร         
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานมีประสิทธิภาพ
และเป็นปัจจุบัน 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 

ความสำเร็จ   
ตามแผนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ร้อยละ 75 

มีการช่องทางการให ้
บริการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์กรม 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการง่ายยิ่งขึ้น 

-      

ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก                      
สามารถป้องกันการ ทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 

โครงการ : การบูรณาการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด สค. 
๑๕) จัดทำแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงประจำปี 

เพื่อให้การดำเนินงาน 
ด้านการบริหารความเส่ียง 
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครวั (สค.) เป็นไปตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและ
พระราชบัญญัติวินยัการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

แผนบริหาร
ความเสีย่ง
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 ฉบับ 

ความสำเร็จของ            
การขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน          
บริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
ร้อยละ 80  
 
 

6,000   - -  



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๑๖) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่าง ๆ ทาง
บัญชีและด้านอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒. เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่งมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย 
ท่ีกำหนด 
๓. เพื่อสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 
๔. เพื่อติดตามและ
ประเมิน ผลการบริหารงาน
และการดำเนินงานตลอด
ตนให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงาน และการ
ปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้ทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยรบัตรวจ 
จำนวน 1๖ 
หน่วยงาน 
 

มีรายงานผล 
การตรวจสอบภายใน 
ประจำปี 

๘๖,๔๐๐      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๑๗) การควบคุมภายใน
ประจำปี 

๑. เพือ่ให้หน่วยงาน        
มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน รวมถึงการ
บรรลุเป้าหมายด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาดของหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนความ
เสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยงานของรัฐ 
๒. เพือ่ให้การดำเนินงาน 
ด้านการควบคุมภายใน 
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

แผนควบคุม
ภายในประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 ฉบับ 

ความสำเร็จของ            
การขับเคลื่อน
กิจกรรมตามควบคุม
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ร้อยละ 80 

19,000      

1๘) การจัดการ/การปรับปรุง
วิธีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งบุคคลตามระบบ
คุณธรรม 

เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครที่มี
ความรู้ความสามารถ      
มาสมัครเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกกับส่วนราชการ  
ให้ได้ตามจำนวนและ
คุณสมบัติที่ต้องการ 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 

ร้อยละ 75  
ของความสำเร็จ   
ในการ
ดำเนินการ
พัฒนาระบบ
ป้องกันและ
การตรวจสอบ
การทุจริต    
เชิงรุก 

มีการดำเนินการ
พัฒนาระบบป้องกัน
และการตรวจสอบ
การทุจริตเชิงรุก 

-      



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 256๔ หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ยุทธศาสตร์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการขับเคลื่อน ระเบียบ ขอ้บังคับ เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีความรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
โครงการ : การส่งเสริมความโปร่งใสและปลอดทุจริตภายในหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ สค. มีคา่คะแนนในระดับทีสู่งมากขึน้ 
โครงการ : การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
๑๙) การติดตามและขยายผล     
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

- ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
ความรู ้ความเขา้ใจคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการ  
- ส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความสำคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน   
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
- เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาระบบกระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธภิาพ  
ตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
ชาติว่าดว้ย การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560-2564) และ
ตามแนวทางที่สำนกังาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

สำนักงาน
เลขานุการ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ   
130 คน 

ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใน   
การดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่ต่ำ
กว่า 85 คะแนน 

186,700  -  -  

 
 
 
 
 
 


