
แบบรายงานการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
หน่วยงาน กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พม.ร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ 

1. พม.ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 
2. มีการปราบปรามการทุจริตกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานของกระทรวง พม. 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 100 เมื่อสิ้นสุดแผน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม        ร้อยละ 100 เมื่อสิ้นสุดแผน 
3. จำนวนครั้งของกิจกรรมที่รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  จำนวน 12 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดแผน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน 
 

งบประมาณ 
 

การดำเนินโครงการ 
ความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน 
(ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ ได้รับการ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ เสร็จ ยกเลิก ต่อยอด 

ปรับความคดิของบุคลากร
ให้สามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กิจกรรมให้ความรู้  
“การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ” และ “การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม” 

ครั้ง 1 บุคลากร สค. 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
เพิ่มขึ้นและ
สามารถนำ
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได ้

93.44 0 0 0 ✓ - - ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องข้อกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น และบทลงโทษ
จากการประทำ
ความผิด ในรปูแบบ 
Info Graphic ทุก
สัปดาห์ เพื่อใหส้ร้าง
ความเข้าใจป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของ
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี สค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากร พม. 
เป้าประสงค์ 



1. เจตจำนงทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ 
2. เจตจำนงทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่ พม. ในทุกระดับ 
3. การดำเนินนโยบายของกระทรวง พม. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจำนงและมีความต่อเนื่อง 
4. เกิดวัฒนธรรมองค์กรมุ่งต้านการทุจริตในทุกหน่วยงานของ พม. 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 
1. มีการแสดงเจตจำนงทางการต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พม. ในทุกระดับ         
2. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ พม.  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน 
 

งบประมาณ 
 

การดำเนินโครงการ 
ความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน 
(ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ ได้รับการ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ เสร็จ ยกเลิก ต่อยอด 

พัฒนากลไกการ
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ พม. 
ในทุกระดับแสดง
เจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

การลงนามประกาศกรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเรื่องเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบและต่อต้านการ
ทุจริต 

ฉบับ 1 กรม สค. 
มีการประกาศ
ข้อตกลงหรือ
เจตนารมณ์
หรือธรรมนูญ
หรือปฏิญญา
ร่วมกันของ
หัวหน้า
หน่วยงานและ
สมาชิกใน
หน่วยงานท่ี
จะขับเคลื่อน
ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
 

100 0 0 0 ✓   แจ้งเวียนประกาศ
เจตนารมณฯ์ และขอ
ความร่วมมือให้
บุคลากร สค. ทุกคน
ร่วมลงนามรับทราบ
และถือปฏิบตัิ  เรื่อง
เจตนารมณเ์ป็น
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบและต่อต้าน
การทุจริต ประกาศ  
ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 
2564 

ประกาศการเข้าสู่องค์กร 
ที่มีความโปร่งใสตาม
มาตรฐานจริยธรรม หรือ
การเป็นองค์กรคุณธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมต้นแบบกรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ประกาศ 1 บุคลากร สค. 
มีการ
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
มุ่งมั่นด้วย
หลักธรรมา 
ภิบาล สร้าง

100 0 0 0 - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขับเคลื่อนตามคู่มือ
การประเมิน ฯ ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสรมิ
คุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 
- 2565) 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลงาน 

 
งบประมาณ 

 
การดำเนินโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

(ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ) 

วัฒนธรรม
องค์กรไปสู่
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 
ปลูกฝัง
ค่านิยม ตาม
หลักธรรมทาง
ศาสนาหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
วิถีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็งโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
2. สร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก สามารถป้องกัน

การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
4. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบฯ   ร้อยละ 100 เมื่อสิ้นสุดแผน 



2. จำนวนนวัตกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จำนวน 1 นวัตกรรม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน 
 

งบประมาณ 
 

การดำเนินโครงการ 
ความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน 
(ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ ได้รับการ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ เสร็จ ยกเลิก ต่อยอด 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

ระบบการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ในระบบ GFMIS 

เรื่อง 0 มีการ
ตรวจสอบ
การเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
ในระบบ
GFMIS ให้มี
การเปลีย่น
รหัสเขา้ใช้
งานในระบบ 
GFMIS ทุก
เดือน และ
ให้รักษา
ความ
ปลอดภัย           
ในการใช้
งาน ยึดถือ
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
การคลังของ
หน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง 
พม. ถือ
ปฏิบัติโดย
เคร่งครดั 

100 0 0 0 - - - มีการตดิตาม
ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณใน
ระบบ GFMISต่อเนื่อง
ทุกไตรมาสเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริตจากการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

สร้างกลไกการป้องกัน มาตรการ No Gift Policy 
งดรับของขวัญหรือของ

ฉบับ 1 กรม สค.
โดยผู้บริหาร 

100 0 0 0 ✓ - - 1) ได้ดำเนินการแจ้ง
เวียนประกาศ           



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลงาน 

 
งบประมาณ 

 
การดำเนินโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

(ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ) 

เพื่อยับยั้งการทุจริต กำนัลใด ๆ หัวหน้า
หน่วยงาน
ทุกระดับ
เป็น
แบบอย่าง
ในการ
ขับเคลื่อน
มาตรการ 
No Gift 
Policy งด
รับของขวัญ
หรือของ
กำนัลใด ๆ 
ที่ทำให้
เกิดผล
ประโยชน์
ทับซ้อนหรือ
เอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

กรมกิจการสตรี
สถาบันครอบครัว 
เรื่อง “นโยบาย No 
Gift Policy” จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และ
แนวทางการรายงาน
การรับของขวัญและ
ข้อกำนัล เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในทุกหน่วยงาน
ของกรม สค. 
2) จัดทำ 
Infographic เร่ือง 
“นโยบาย No Gift 
Policy” ขึ้นเว็บไซต์
หลัก กรม สค. และ
เผยแพร่ในกลุ่ม 
Line ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สค. 

การพัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดบัดัชนีการ
รับรู้การทุจริต  
(Corruption Perception  
Index: CPI) ของประเทศไทย 

การประเมินความเสีย่ง
ทุจริต “การใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าทีก่ารบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

รอบ 2 มีกระบวน 
งานเรื่อง 
“การใช้
อำนาจและ
ตำแหน่ง
หน้าท่ีการ
บริหาร
กองทุน
ส่งเสริม
ความเท่า
เทียม
ระหว่างเพศ
ที่ต้อง

80 0 0 0 - - - อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการประเมิน
ความเสีย่งทุจริต 
“การใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที่การ
บริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เพื่อการ
รายงานผล รอบที่ 1 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลงาน 

 
งบประมาณ 

 
การดำเนินโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

(ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ) 

ประเมิน
ความเสีย่ง
การทุจริต
ของ
หน่วยงาน
กรม สค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนกฏ ระเบียบ ข้อบังคบัเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ 

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระทำการทุจริตลดน้อยลง 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนการทุจริตที่ลดลง   ร้อยละ 50  เมื่อสิ้นสุดแผน 
2. ร้อยละผลสำเร็จของการป้องกันการทุจริต    ร้อยละ 100   เมื่อสิ้นสุดแผน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน 
 

งบประมาณ 
 

การดำเนินโครงการ 
ความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน 
(ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ ได้รับการ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ เสร็จ ยกเลิก ต่อยอด 

ปรับปรุงระบบรบัเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

ให้มีสายตรงถึงอธิบดี ผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์ e-mail 
Line เฉพาะเรื่องได้แก่  
การทุจริต การใช้จ่าย
งบประมาณ การไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา 

เร่ือง น้อยกว่า 3 
เรื่อง 

เพิ่มประ
สิทธิการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
โดยให้มสีาย
ตรงผู้บริหาร 
กรม สค. 
เพื่อความ
รวดเร็ว 
และการ
จัดการ
ปัญหาได้

100 0 0 0 ✓   กรม สค. ได้
ดำเนินการจัดให้มี
สายตรงถึงอธิบดี 
ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์  
e-mail Line ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2565 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลงาน 

 
งบประมาณ 

 
การดำเนินโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

(ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ) 

อย่างทันท ี
ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

• แจ้งช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ ผอ.กอง 
ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.สถานฯ 
กรณีต้องการร้องเรียน
หรือกรณีเจ้าหน้าท่ีมีการ
เรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ 
• สายตรงถึงอธิบดี  
ในกรณีต้องการร้องเรียน
หากเจ้าหน้าที่รบั
ผลประโยชน์ 
• ให้มี marquee 
(ตัวอักษรวิ่ง) บนเว็บไซต์ 
"ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการชี้
เบาะแส หากพบเห็นการ
ทุจริต แจ้งได้ที่ช่องทาง
ร้องเรียนการทจุริต" 

เรื่อง น้อยกว่า 3 
เรื่อง 

เพิ่มช่องทาง
ให้สะดวก
แก่บุคลากร 
สค. และ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ได้ชี้เบาะแส 
เมื่อพบเห็น
การทุจริต
ของ
ข้าราชการ
เจ้าหน้าท่ี 

100 0 0 0 ✓ - - กรม สค.  
ได้ดำเนินการเพิ่มช่อง
เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกแกผู่้รับบริการ
ทั้งภายในและ
ภายนอก ให้มีส่นร่วม
ในการแจ้งเบาะแส
เมือพบเห็นการทุจริต
ของบุคลากร สค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของบุคลากร และกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของกระทรวง พม. มีค่าคะแนนในระดับที่สูงมาก 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวง พม. อยู่ในระดับคะแนนที่สูงมากกว่า 85 คะแนน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน 
 

งบประมาณ 
 

การดำเนินโครงการ 
ความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงาน 
(ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ ได้รับการ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ เสร็จ ยกเลิก ต่อยอด 

ยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสค. (ITA) 

คร้ัง 2 บุคลากร 
สค. เกิด
ความเข้าใจ
ในแนว
ทางการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ดำเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
(ITA) 
ปีงบประมาณ 
2565 
 
 

80 93,500 46,800 46.79 - - - ได้ดำเนินการจดั
ประชุมฯ (ITA)  
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมโคลีเซียม              
โรงแรมแบงค็อก มดิ
ทาวน์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี สค. และ
วิทยากร จำนวน 120 
คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้อง
ประชุมฯ และผา่น
ระบบการประชุม
ทางไกล (Zoom 
Meeting)  

การประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความ

คร้ัง 4 ได้ร่วมกัน
ประชุม
คณะทำงาน

50 7,000 595 8.50 - - - ครั้งท่ี 1 การประชุม  
คณะทำงานประเมิน
คุณธรรมและความ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลงาน 

 
งบประมาณ 

 
การดำเนินโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

(ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ) 

โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสค. (ITA) 

ขับเคลื่อน
การประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ดำเนินงาน
ของสค. 
(ITA) 

โปร่งใส ครั้งท่ี 
4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 
19 พฤศจิกายน 2564  
ครั้งท่ี 2 การประชุม  
คณะทำงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ครั้งท่ี 
1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 
21 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 
 


