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   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

ก 

ข 



 

                  ก 

ค ำน ำ 
                    
                            เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  
          วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ  
          การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) โดยเฉพาะหมวด 1 การน าองค์การ  การประเมิน      
          ความส าเร็จของการผู้น าองค์การ (Leadership) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ     
          ได้น านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนดนโยบาย 
          การก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ      
          ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 
          กิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้านรัฐ สังคม  
          และสิ่งแวดล้อม  ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๓) ด้านองค์การ และ 
          ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี   
          ธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร 
          ราชการแผ่นดินของภาครัฐ    
                        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จึงได้จัดท านโยบายการก ากบัดูแล 
          องค์การที่ดี อันประกอบด้วย การแสดงเจตนารมณน์โยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด ี
          ซึ่งเป็นนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ  ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและ 
          ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏบิัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
          ตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากร 
          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิัติต่อไป  
 
       
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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           ประกาศเจตนารมณ์นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี                      ข 
           กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563     

หมวดที่ 1  ทั่วไป     
     1.1  ข้อมูลองค์การ                1  
                       - วิสัยทัศน ์
             - พันธกิจ      1 
                                 - ค่านิยม      1 
                                 - วัฒนธรรมองค์การ    1 
                                 - โครงสร้างองค์การ    2 
                          1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับ 
                                 ดูแลองค์การที่ดี 
 

 หมวดที่ 2  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
                         2.1 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน             4  
                                 -  นโยบายดา้นรัฐ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  5 
                                 -  นโยบายดา้นผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 5 
   -  นโยบายดา้นองค์การ    5 
                                 -  นโยบายดา้นผู้ปฏิบตัิงาน    6 
                         2.2  มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการก ากับดูแล 7 
                                 องค์การที่ดีของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

           หมวดที่ 3  แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติามนโยบาย 11 
                         การก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 
 
 
 



 
 
 

       หมวด 1  
      บทท่ัวไป 

 

     1.1 ข้อมูลองค์การ 

 วิสัยทัศน์  
  “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” 
             

           พันธกิจ  
1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ    
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี  ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิดและ  

               บุคคลในครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผูป้ระสบปญัหาจากการค้าประเวณี 
4. ส่งเสริม พฒันา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพ   

                 บุคคลในครอบครวั 
5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวสัดิการสังคม  
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว      

 

            ค่านิยมหลักขององค์การ  

  “มืออาชีพ  จริยธรรม  ภาวะผู้น า ท างานเปน็ทีม” 
 

            วัฒนธรรมองค์การ 
                    “จิตอาสา สื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและองค์กร” 
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           โครงสร้างองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

รองอธิบดีกรมกิจการ
สตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

 

รองอธิบดีกรมกิจการ
สตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตร ี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นครอบครวั 

กองส่งเสริมความ      
เสมอภาคระหว่างเพศ 

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

กองส่งเสริม
สถาบนัครอบครัว 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 8 แห่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
สค. 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 

กลุ่มคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 

กองคุ้มครองและ
พัฒนาอาชพี 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

            เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีผลในทาง       
ปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแล 
องค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

             1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาล 
             ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
           ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 
           ส่วนตนอันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ  
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
   3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้น 
           กับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
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     หมวด 2 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพื ่อ ให้การปฏิบ ัต ิง านของบุคลากร กรมกิจการสตร ีและสถาบ ัน
ครอบครัวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก ได้แก่ 

1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. ด้านองค์การ 
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

 

      2.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 4 ด้ำน 
                   เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีไว้ รวม 4 ด้าน 
      

 

 

 

 

 

 

    

 

นโยบายดา้น

ผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสยี 

นโยบายดา้น

ผูป้ฏิบตัิงาน 

นโยบายดา้นรฐั สงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายดา้นองคก์าร 
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นโยบำยด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการ ดังนี้  
                             นโยบายหลัก 

    ส่งเสริมการดูแลสังคมและชุมชน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
    แนวทางปฏิบัติ : 

               1. การจัดท าและด าเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร ์สค.  

                          2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์  
    3. การด าเนินการมาตรการคัดแยกขยะ ลดใช้พลาสติก โดยเลือกใช้ของ

ที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ เชน่ กระเป๋าผ้า หรือกระติกน้ า 

    นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 นโยบายหลัก 

                         มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม  

      แนวทางปฏิบัติ : 
1. ปรับปรุงการให้บริการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ   

ครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผลักดันการจัดท าคู่มือฉบับประชาชนในการบริการฝึกอาชีพในสถาบัน 

ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตาม พ.ร.บ อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

    3. รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจาก 
      ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการด าเนินการโครงการตามภารกิจ สค. 
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                            นโยบำยด้ำนองค์กำร 
        กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การ    

        ที่ดี ดา้นองค์การ  โดยด าเนนิการ ดังนี ้
   นโยบายหลัก 
                          ส่งเสริมผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีและมาตรฐาน  

การปฏิบัติงาน 
    แนวทางปฏิบัติ : 

1. ผลักดันการจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานตามภารกิจของ สค. 
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี Business Intelligence มาใช้เป็นเครื่องมือ     

       ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สค.   
                    3. ผลักดันหน่วยงานใน สค. มีการจัดท าระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบตัิการควบคุมภายในส าหรบั       
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

  4. ส่งเสริมการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   
      มาเป็นเครือ่งมือประเมินการปฏิบัติงานของ สค. 

 

           นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมนโยบายการก ากับ  

      ดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยด าเนินการ ดังนี ้
 นโยบายหลัก 
                           มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพโดยปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
       แนวทางปฏิบัติ : 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญงานด้านสตรี ครอบครัว                 
      และความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สค.   

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร สค. ท างานเน้นการมีส่วนร่วม 
      ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งหน่วยงานใน สค. 
                        3. ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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2.2 มำตกำร/โครงกำรรองรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรสตรี 
และสถำบันครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก ส่งเสริมการดูแลสงัคมและชมุชน ร่วมรักษาสิง่แวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
แนวทางปฏิบัติ 1. การจัดท าและด าเนนิการขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการ 

    ภายใต้ยุทธศาสตร ์สค.  
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. การด าเนินการมาตรการ คัดแยกขยะลดใช้พลาสติก โดยเลือกใช้   
    ของที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ เช่น กระเป๋าผ้า หรือกระติกน้ า 

มาตรการ/โครงการ 
 

1. โครงการตามยุทธศาสตร์ สค.  
2. โครงการจิตอาสาท าดีด้วยห้วใจ  
3.  มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว   
    กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
2. ส านักงานเลขานุการกรม  
3. ส านักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานใน สค. กอง/ส านัก/เทียบเท่า/      
     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 8 แห่ง 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละความส าเร็จต่อการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ สค.  ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของบุคลากร สค. ที่เข้าร่วมกิจการจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญ             
    ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80              
3. - ปริมาณขยะที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (ส่วนกลาง) 
    - ปริมาณขยะทีล่ดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนการด าเนนิมาตรการ    
      (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง) 
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นโยบายด้านผู้รบับริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

     

นโยบายหลัก มุ่งมั่นปรับปรุงการให้การบริการโดยค านึงถึงประโยชน์ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 1. ปรับปรุงการให้บริการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตร ี
    และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผลักดันการจัดท าคู่มือฉบบัประชาชนในการบริการฝึกอาชพีในสถาบนั                          
     ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครัว ตาม พ.ร.บ อ านวยความ  
    สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
     จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มาตรการ/โครงการ 
 

1. 1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 
2. มาตรการจัดท าคู่มือฉบับประชาชนในการบริการฝึกอาชีพในสถาบัน     
    ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตาม พ.ร.บ อ านวย 
    ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. โครงการตามภารกิจ สค.มีการจัดท าความความคิดเห็น    
   ข้อเสนอแนะ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1. ส านักงานเลขานุการกรม  
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และศูนย์ 
    เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 8 แห่ง 
3. ทุกหน่วยงานใน สค. 

ตั วชี้ วั ดผลสั มฤทธิ์  
ด้ านรั ฐ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2. 1. การด าเนินงานบริการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพฒันาสตรี 
3.     และครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

2. มีคู่มือฉบับประชาชน  ตาม พ.ร.บ อ านวยความสะดวกในการ  
    พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ในการบริการ 
    รับสมัครฝึกอาชีพในสถาบนั 
3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลกระทบ 
    ทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก  
    การด าเนินการโครงการผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร              
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นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก ส่งเสริมผลักดนัให้องค์กรมปีระสทิธิภาพดว้ยเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
การปฏิบัตงิาน 

แนวทางปฏิบัติ 1. ผลักดนัการจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานของ สค. 
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี Business Intelligence มาใช้เปน็ 
    เครื่องมือปฏิบัติงานตามภารกิจของ สค.   
3. ผลักดันหน่วยงานใน สค. มกีารจัดท าระบบควบคุมภายในที่เป็น 
    ไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์         
    ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
4.  ส่งเสริมการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
    มาเป็นเครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานของ สค. 

มาตรการ/โครงการ 
 

1. มาตรการส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. โครงการเทคโนโลยี Business Intelligence ส าหรับการรวบรวม              
    ข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลประเภทครอบครัว 
    จากฐานข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเปน็ 
    พื้นฐานของคนในครัวเรือน จปฐ. 
3. กิจกรรมการควบคุมภายในของ สค. 
4. โครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สค. ตามเกณฑ์คุณภาพ 
    การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 1. หน่วยงานใน สค. 
2. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ทุกหน่วยงานใน สค.   
4. กพร. ทุกหน่วยงานใน สค.     

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ด้านองค์การ   

1. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานภารกิจของ สค. ทีจ่ัดท าขึน้และน ามาใช้       
    อยา่งน้อย 1 หน่วยงาน 
2. ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี Business Intelligence   
    มาใช้ในการปฏบิัติงานตามภารกิจ สค. 
3. ร้อยละความส าเร็จของหนว่ยงานใน สค. ที่ด าเนนิงานจดัการควบคุมภายใน 
4. ร้อยละความส าเร็จของหนว่ยงานใน สค. ร่วมขับเคลื่อนงาน PMQA 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบตัิงาน 
 

 
 

 

 

นโยบายหลัก มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพโดยปฏิบัติหน้าทีต่ามวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ  

แนวทางปฏิบัติ 1.  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เชีย่วชาญงานด้านสตรี   
    ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน           
    ตามภารกิจของ สค. 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบคุลากร สค. ท างานเนน้การมีส่วนร่วม  
    ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรวมทัง้หน่วยงานใน สค. 
3. ส่งเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มาตรการ/โครงการ 
 

1.  โครงการพฒันาสมรรถนะและเสริมสรา้งประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน     
     บุคลากรด้านสตรี ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ       
2.  มาตรการขับเคลื่อนงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานใน สค. 
     และทุกภาคส่วน    
3.  โครงการจัดท า  Career  path เป็นแนวทางมาตรฐานภายใน สค. 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ส านักงานเลขานุการกรมและกอง/ส านัก/เทียบเท่าที่เก่ียวข้อง 
2. ทุกหน่วยงานใน สค. 
3. ส านักงานเลขานุการกรม 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

1. จ านวนคร้ังทีบุ่คลากรได้รับการพฒันาด้านสตร ีครอบครัวและ 
    ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างน้อย 1 ครั้ง     
2. จ านวนคร้ังของการเข้ามามสีว่นร่วมของของผู้รับบริการและผู้มี   
    ส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งหน่วยงานใน สค. 
3. จ านวนคร้ังของการด าเนินการตามโครงการ  Career  path เมื่อ 
    มีการแต่งตั้ง โยกย้าย 
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หมวดที่ 3 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี 

      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้ก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญเพื่อให้    
        การปฏบิัติงานเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี ดังนี้       
                1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สื่อสารให้บุคลากรทุกคนให้รับทราบ  
         เก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
       2. ผลักดันบุคลากรให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
                3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะก าหนดแนวทางการประเมินผลการ 
        ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
                4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
         โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ส านัก/กอง/ศูนย์........................................... 

ฝ่าย/กลุ่ม..................................................... 
 
1. ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับน้ีแล้ว  
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีและแนวทางปฏิบัติ
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ   ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ   

ส่วนราชการ อาจมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะสื่อสารเพื่อให้บุคลากรในองค์การได้รับทราบนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี โดยอาจใช้วิธีการสื่อสารวิธีการอื่นนอกเหนือจากใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงข้างต้นได้ 
อย่างไรก็ดี ควรเป็นวิธีการที่ท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะรับทราบและมีความเข้าใจในนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีตรงกันอย่างทั่วถึง 


