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เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ  
ในการบริหารงานภาครัฐ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี    
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง 
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การก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ภาคผนวก 
การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สค. 
คณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สค. 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว  
การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งพัฒนาระบบสร้างกลไก  
และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล 

ในฐานะผู้บริหารของ สค. เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สค. เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สค. 
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการท างาน ความประพฤติที่ดี  
บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย  
และประชาชน  โดยบุคลากรทุกระดับของ สค. จะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ฉบับนี้ 

          สค. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ของหน่วยงานเป็นประจ า ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ  
และเพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร ของ สค.  
จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

 

 
                              (ลงชื่อ)...................................................................  

                                              (นางจินตนา  จันทร์บ ารุง)   

                                อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 

 

 ประกำศเจตนำรมณ์ 
 

                                                หน้า 1  
   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

                                                หน้า 1  

   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค. 2566 

 

 

                                                หน้า 1  

   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค. 2566 

 

 

                                                หน้า 1  

   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค. 2566 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ข้าพเจ้าได้เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

น าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติหรือน าไปก าหนด
เป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีธรรมาภิบาล  

 
 
 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติ 

 
 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ฉบับนี้สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2 659 6735  

 E-mail : kaporo8776@dwf.go.th 
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วิสัยทัศน์ 

“สตรีและครอบครัวมัน่คง สังคมเสมอภำค” 
 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนำศักยภำพสตรี ส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่ำงจำกเพศโดยก ำเนิด และบุคคลในครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนำอำชีพผู้ประสบปัญหำจำกกำรค้ำประเวณี 
4. ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ สถำบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดภิำพบคุคลในครอบครัว 
5. ป้องกันแก้ไข คุม้ครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิกำรสังคม  
6. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและด้ำนครอบครัว 

ค่ำนิยม 

วัฒนธรรมองค์กร 

“มืออำชพี  จริยธรรม  ภำวะผู้น ำ ท ำงำนเป็นทีม” 

 

“จิตอำสำ  ส่ือสำรสร้ำงสรรค์  พัฒนำตนเองและองค์กร” 

หมวด 1 บททัว่ไป 
 

 

                                                หน้า 3  
   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 

 

 

                                                หน้า 4  
   นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี สค.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
โครงสร้ำง 



 

 

 

 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สค. นับเป็นการตอบสนองต่อภารกิจภาครัฐ ในภาพรวม 
ดังนี้  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
โดยให้ใช้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและสนองนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

    มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค   
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ   
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดท าบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

   รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบ 
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ งหรือการพิจารณา ความดี ความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด 
ประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

  2) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ   
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ   
“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก  หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน การจัดสรรงบประมาณและ 
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและ  
การสั่งการใหส้่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

หลักกำรและแนวคิด 
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3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
ขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของ 
การบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ ทุกส่วนราชการ 
ในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้คือ 

▪ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
▪ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
▪ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
▪ ไมม่ีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
▪ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ ์ 
▪ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
▪ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

4) ระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) มีการท างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) 
และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Government) โดย “ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” (Better Governance , Happier Citizens) เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จดังกล่าว
มีปัจจัยแห่งความส าเร็จหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  สร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitalization)  

5) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ 
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน   
การท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การน าองค์การ
นั้นได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์การ โดยในหัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้ง  
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มี จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากร
ในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ  
เป็นธรรม ร่วมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ของกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ 
สังคมสิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 
 
 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำนโยบำย 
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เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลัก ได้แก่ 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้ำนผู้รับบริหำร  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

หมวด 2 นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดี 
 

 

 

ด้ำนรัฐ สังคม 
 และส่ิงแวดล้อม 

 

ด้ำนองค์กำร 
 

ด้ำนผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
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มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายเสริมพลังสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ด้านรัฐ  สังคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบำยหลัก 

ผลักดันส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเสริมพลังสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัว รวมท้ังใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงปฏิบตั ิ

รัฐ      :  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต   

ตวัชี้วัด : ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

 

มำตรกำร กิจกรรม โครงกำร 

สังคม  : การจัดกจิกรรมด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศในพ้ืนที่ 4 เขต  
           (เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตจอมทอง) 

ตัวช้ีวัด :   มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเขตละ 1 กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน 

 

สิ่งแวดล้อม   ประหยัดพลังงาน แยกขยะ ลดการใช้กระดาษ big cleaning  

ตัวชี้ วัด  :  มีการจัดท ามาตรการและแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือประหยั ดพลั งงาน แยกขยะ 
                  ลดการใช้ พลังงาน และ Big cleaning  

             - ปริมาณการใช้กระดาษลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

             - ร้อยละการลดใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
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พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ ช่องทางในการเข้าถึงการบริการ และสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

มุ่งมั่น ปรับปรุง มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 

การบริการท่ีดี และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบำยหลัก 

แนวทำงปฏิบตั ิ

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ตัวชี้วัด : ผลสรุปความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน 

 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตัวชี้วัด :  ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 

ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน 

 

3. งานบริการที่มีการปรับเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด : จ านวนงานบริการที่มีการปรับเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 กระบวนงาน 

ผู้รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , ส านักงานเลขานุการกรม, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มำตรกำร  กจิกรรม  โครงกำร 
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ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

มุ่งมั่น พัฒนา ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) และการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

นโยบำยหลัก

แนวทำงปฏิบตั ิ

 มำตรกำร กิจกรรม โครงกำร 

1. การส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) 

ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem)  
             อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานเลขานุการกรม , กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 

2.การขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมจริยธรรมของ สค.  

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของการด าเนินการตามแผนส่งเสริมจริยธรรม  

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

ด้านองค์การ 
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ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 

มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะหลักเพื่อให้

บรรลุพันธกิจขององค์กร 

นโยบำยหลัก 

แนวทำงปฏิบตั ิ

 มำตรกำร กิจกรรม โครงกำร 

1. ความพึงพอใจของการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem)  

ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem)     
               ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานเลขานุการกรม 

 

2. การประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน 

ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานที่มีการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล KM awards เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาทักษะบุคลากรในการท างานในยุคดิจิทัลและศตวรรตที่ 21 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของบุคลากร สค. ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการท างานเพ่ือรองรับการท างาน 
            ยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
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    เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

    1. สค. จะสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและเข้าใจอย่างทั่วถึง  
และพร้อมถือปฏิบัติ  

    2. สค. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ในการท างานประจ าวันและไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากร คนใดกระท าการใดที่ขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี้     

    3. สค. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้    
อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง  หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO)   
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ฉบับนี้    

    4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี   
โดยคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ สค.  
มีนโยบายที่จะก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีที่องค์การจะพึงปฏิบัติ  
ต่อนโยบายด้านต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินการภายในนั้น สค. จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่มี  
การปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือเป็นกระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดธรรมาภิบาล 

5. สค. จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

    6. การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงาน   
ตามมาตรการ/โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่  ผลจาก
การติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทาง ในการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงาน 

 
 
 

 

 

 
หมวด 3 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
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โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 • ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/มาตรการ  ตามแบบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สค. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สค. แบ่งเป็น รอบ 6 เดือน 
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)  

• ประเมินผลเมื่อโครงการ/มาตรการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากรายงานการติดตาม  มาตรการ/
โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลประเมินความส าเร็จของนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีรวมทั้ง
รวบรวมปัญหา อุปสรรค เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ โครงการ ในการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของ สค.  
   • จัดท ารายงานเสนอคณะท างานจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของสค. ผู้บริหารและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องโดย กพร.สค. 
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การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน         ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 

1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นโยบายหลัก มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายเสริมพลังสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพ่ือประโยชน์สูงสุดข องประชาชน  
และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางปฏิบัติ ผลักดันส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือเสริมพลังสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1 ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต   

เ พ่ื อส่ ง เสริ มก ารปฏิ บั ติ
หน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใ ส ส ะ อ า ด  ป ร า ศ จ า ก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต สร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน ตลอดจน
การสร้ า งจิ ตส านึ กและ
ค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร 

 ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ร้อยละของบุคลากร 
สค . ร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 100   ศจท. 

1.2 การจัดกิจกรรมด้าน
สตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่าง 

เ พ่ือส่ ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการ
เป็นพลังทางสังคมที่ดูแล 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม 
 

อย่างน้อย  
เขตละ 1
กิจกรรม 

 ทุกหน่วยงาน 



1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เพศในพ้ืนที่ 4 เขต (เขต
ธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ 
เขตคลองสาน และเขต
จอมทอง) 

ช่วยเหลือกัน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

1.3 การประหยัด
พลังงาน แยกขยะ ลด
การใช้กระดาษ big 
cleaning 

เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ/
แนวทางในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มีการจัดการสภาพแวดล้อม
ที่ดีในองค์กร 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้
กระดาษลดลง 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 

(3000 รีม) 

 สลก. 

ร้ อยละการลดใช้
พลังงานเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา  

(57.43 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 



2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นโยบายหลัก มุ่งม่ัน ปรับปรุง มาตรฐานการปฏิบัติเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดี และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ ช่องทางในการเข้าถึงการบริการ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

2..1 การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

เ พ่ื อทบทวน วิ เ คราะห์  
ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ รับบริการ
และผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย 
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการด าเนินงานของ
องค์กร 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ผลสรุปความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เอกสาร
สรุปผล

หน่วยงานละ 
1 ชุด 

 ทุกหน่วยงาน 

2.2 การส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

เพ่ือรับทราบความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร  

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ผลความพึงพอใจของ
ของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ร้อยละ 80   ทุกหน่วยงาน 

2.3 งานบริการที่มีการ
ปรับเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

จ านวนงานบริการที่มี
การปรับเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

อย่างน้อย 3 
กระบวนงาน 

 กยผ. 
สลก. 
กพร. 

 

 

 



3.ด้านองค์การ 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นโยบายหลัก มุ่งม่ัน พัฒนา ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏิบัติ ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3.1 การส่ งเสริมการสร้าง
ระบบนิ เวศในการท างาน
(Ecosystem) 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร มี ก า ร
ด าเนินงานที่ส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ และมีการ พัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

จ านวนกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการสร้างระบบ
นิ เวศในการท างาน 
(Ecosystem) 

อย่างน้อย 5 
กิจกรรม 

 สลก. 
กพร. 

3 . 2  กา รขั บ เ คลื่ อนการ
ด า เนินการตามแผนการ
ส่งเสริมจริยธรรมของ สค.  
 

เ พ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุ จ ริ ตขององค์ กร มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
ส่ ง เสริ มจริ ยธรรม 
สค. 

ร้อยละ 80   ศจท. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ด้านผู้ปฏ ิบัติงาน 

มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นโยบายหลัก มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะหลักเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 
แนวทางปฏิบัติ ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
4.1 ความพึงพอใจของการ
ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศใน
การท างาน (Ecosystem)  

เพ่ือรับทราบความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการส่งเสริม
การสร้างระบบนิเวศในการ
ท างาน (Ecosystem) 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ร้อยละบุคลากรที่มี
ความพึงพอใจในการ
ส่ ง เ ส ริ มกา รสร้ า ง
ระบบนิ เวศในการ
ท างาน (Ecosystem) 

ร้อยละ 65   สลก. 
 

4.2 การประกวดรางวั ล 
สุดยอดการจัดการความรู้
เพ่ือการพัฒนางาน 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้ ในองค์กร 
และสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ให้แก่
บุคลากร 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

จ านวนหน่วยงานที่มี
ก ารส่ งผลงาน เข้ า
ประกวดรางวัล KM 
awards เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา (13 
หน่วยงาน) 

 กพร. 

4.3 การพัฒนาทักษะ
บุคลากรในการท างานในยุค
ดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 

เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน  

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ร้อยละบุคลากร สค. 
ที่ ได้ รั บการ พัฒนา
ทักษะการท างานเพ่ือ
รองรับการท างานยุค
ดิจิทัลและศตวรรษที่ 
21 

ร้อยละ 80   สลก. 

 



  

 

 

 

ค ำสั่งกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

ที ่  ๑๔๙ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

 

   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว เป็ น ไปตำมพระรำชกฤษฎี กำว่ ำด้ วยหลั ก เกณ ฑ์ และวิธีก ำรบริห ำรกิ จกำรบ้ ำน เมื อ งที่ ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้น 
กำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำภิบำลของหน่วยงำนโดยเฉพำะหมวด ๑ กำรน ำองค์กำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเ พิ ่ม เ ต ิม โดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕ ) พ .ศ . ๒๕๔๕  
จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  องค์ประกอบ 
                     ๑.๑ รองอธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว         ประธำนคณะท ำงำน 
  ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้น ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
  (Chief Change Officer : CCO) 
 ๑.๒ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนครอบครัว                           รองประธำนคณะท ำงำน คนที่ ๑  
 ๑.๓ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสตรี   รองประธำนคณะท ำงำน คนที ่๒  
 ๑.๔ ผู้อ ำนวยกำรกองคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ                คณะท ำงำน  
 ๑.๕ ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน   คณะท ำงำน 
 ๑.๖ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ  คณะท ำงำน 
 ๑.๗ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมสถำบันครอบครัว   คณะท ำงำน 
 ๑.๘ เลขำนุกำรกรม                                                คณะท ำงำน 
   ๑.๙ หวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน    คณะท ำงำน 
   ๑.๑๐ หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริต   คณะท ำงำน 
 

/๑.๑๑ หัวหน้ำ ... 
 
 



- ๒ - 

     ๑.๑๑ หวัหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
   ๑.๑๒ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  คณะท ำงำนและ 
            ที่ได้รับมอบหมำย จ ำนวนหนึ่งคน                      ผูช้่วยเลขำนุกำร 

๒. หน้ำที่และอ ำนำจ 
๒.๑ ศึกษำและจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
๒.๒ ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

 ๒.๓ ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบ 

๒.๔ ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๕  รำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำมนโยบำยกำรก ำกับดู แลองค์ กำรที่ ดี ต่ ออธิบดี 
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวทรำบอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๖ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่    ๒๓    กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                     (นำงจินตนำ  จันทร์บ ำรุง) 

             อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั


