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พืไอ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหาร 

กิจการบຌานมืองทีไดี พุทธศักราช โ5ไๆ ละสอดคลຌองกับกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ิPMQAี  
ซึไงมุงนຌนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทัๅ งนีๅ พืไอ฿หຌการบริหารราชการป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล อันจะท า฿หຌประชาชนกิดความมัไน฿จ ศรัทธาละเวຌวาง฿จ฿น  

การบริหารงานภาครัฐ 

กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว จึงเดຌจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไ ดี    
ซึไงประกอบดຌวยนยบายหลัก ไ ดຌาน คือ ดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ดຌานองค์การ ละดຌานผูຌปฏิบัติงาน รวมถึง เดຌก าหนดนวทางปฏิบัติตามนยบายหลักดຌานตาง โ ทัๅงนีๅ พืไอป็น
มาตรฐานละนวทางปฏิบัติ รวมทัๅงป็นคานิยมรวมส าหรับองค์การละบุคลากรทุกคน พึงยึดถือป็นนวทาง
ปฏิบัติควบคูกับกฎ ขຌอบังคับอืไน โ อยางทัไวถึง 
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1. ขຌาพจຌาเดຌอกสารกีไยวกับนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี ฉบับนีๅลຌว 

2. ขຌาพจຌาเดຌอาน ละมีความขຌา฿จกีไยวกับนยบายละนวทางปฏิบัติป็นอยางดีพรຌอมทัๅงมุงมัไนทีไจะ
น านวทางปฏิบัติภาย฿ตຌนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีดຌานตาง โ ซึไงระบุเวຌ เปยึดถือปฏิบัติหรือน าเปก าหนด
ป็นมาตรการ/ครงการตาง โ พืไอสงสริม฿หຌปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัวมีธรรมาภิบาล  

 

 

 

ชืไอ ู สกุล ต าหนง ลงนาม 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำ ั ำ ละ อ ฏ ั  

 

หากมีขຌอสงสัยกีไยวกับนวทางปฏิบัติหรือตຌองการค านะน ากีไยวกับนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 
ฉบับนีๅสามารถติดตอหรือสอบถามเดຌทีไ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทรศัพท์ เ โ5ๆ้ ๆ็ใ5  
 E-mail : kaporo8776@dwf.go.th 
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     ั ั  ์ 
สตรีละครอบครัวมัไนคง สังคมสมอภาค 

 

    พั ก   
 แ. พัฒนาศักยภาพสตรี สงสริมความสมอภาคละความทาทียมระหวางพศ 

 โ. คุຌมครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผูຌสดงออกทีไตกตางจากพศดยก านิด ละบุคคล฿นครอบครัว 

 ใ. คุຌมครองละพัฒนาอาชีพผูຌประสบปัญหาจากการคຌาประวณี 
 ไ. สงสริม พัฒนา สรຌางความขຌมขใง฿หຌก สถาบันครอบครัว คุຌมครองสวัสดิภาพบุคคล฿นครอบครัว 

 5. ป้องกันกຌเข คุຌมครอง พิทักษ์สิทธิละจัดสวัสดิการสังคม  
 6. ป็นศูนย์กลางขຌอมูลดຌานความสมอภาคระหวางพศละดຌานครอบครัว  
 

     ค่ำ   
มืออาชีพ  จริยธรรม  ภาวะผูຌน า ท างานป็นทีม 

  
  ั อ ค์ก  

 

จิตอาสา  สืไอสารสรຌางสรรค์  พัฒนาตนองละองค์กร 
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ลักกำ ละ ค  

การจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีของ สค. นับป็นการตอบสนองตอภารกิจภาครัฐ ฿นภาพรวม 
ดังนีๅ  

แี รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช โ5ๆเ ก าหนดเวຌ฿นหมวด ๆ นวนยบาย หงรัฐ 

ดย฿หຌ฿ชຌป็นนวทาง฿หຌรัฐด านินการตรากฎหมายละสนองนยบายการบริหารราชการผนดิน ดังตอเปนีๅ 
    มาตรา ็ๆ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการผนดินทัๅงราชการสวนกลางสวนภูมิภาค   

สวนทຌองถิไน ละงานของรัฐอยางอืไน ฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีดยหนวยงานของรัฐ  

ตຌองรวมมือละชวยหลือกัน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการบริหารราชการผนดิน การจัดท าบริการสาธารณะ 

ละการ฿ชຌจายงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด พืไอประยชน์สุขของประชาชนรวมตลอดทัๅงพัฒนา จຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ฿หຌมีความซืไอสัตย์สุจริต ละมีทัศนคติป็นผูຌ฿หຌบริการประชาชน฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว เมลือกปฏิบัติ
ละปฏิบัติหนຌาทีไอยางมีประสิทธิภาพ 

   รัฐพึงด านินการ฿หຌมีกฎหมายกีไยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเป  ตามระบบ
คุณธรรม ดยกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองมีมาตรการปງองกันมิ฿หຌผูຌ฿ด฿ชຌอ านาจ หรือกระท าการดยมิชอบ 

ทีไป็นการกຌาวกายหรือทรกซงการปฏิบัติหนຌาทีไ หรือกระบวนการตงตัๅงหรือการพิจารณา ความดี  ความชอบ
ของจຌาหนຌาทีไของรัฐ รัฐพึงจัด฿หຌมีมาตรฐานทางจริยธรรม พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌป็นหลัก฿นการก าหนด 

ประมวลจริยธรรม ส าหรับจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นหนวยงานนัๅน โ ซึไงตຌองเมตไ ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

  โี การก าหนด฿หຌมีการจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีนีๅ ถือป็นสวนหนึไงของการน าหลักการ  

บริหารกิจการบຌานมืองทีไดีหรือธรรมาภิบาลขຌามาประยุกต์฿ชຌ฿นการปลีไยนปลงระบบบริหารราชการ   

ผนดินของเทย ดังจตนารมณ์ทีไปรากฏอยางชัดจน฿นมาตรา ใ/แ หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ  

ผนดิน พ.ศ. โ5ใไ ซึไงกຌเขพิไมติม ดยพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน ิฉบับทีไ 5ี พ.ศ.  โ5ไ5 
มุงนຌน฿หຌสวนราชการ฿ชຌวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีมาป็นนวทาง฿นการปฏิบัติราชการ กลาวคือ  

“การบริหารราชการพืไอประยชน์สุขของประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุຌมคา฿นชิงภารกิจหงรัฐ การลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจละยกลิก  หนวยงานทีไเมจ าป็น 
การกระจายภารกิจละทรัพยากร฿หຌกทຌองถิไน การกระจายอ านาจตัดสิน฿จ การอ านวยความสะดวก  
ละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน ทัๅงนีๅ ดยมีผูຌรับผิดชอบตอผลงาน  การจัดสรรงบประมาณละ 

การบรรจุตงตัๅงบุคคลขຌาด ารงต าหนง หรือปฏิบัติหนຌาทีไตຌองค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึไง 
 ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของสวนราชการตຌอง฿ชຌวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ดยฉพาะอยางยิไง  

฿หຌค านึงถึงความรับผิดชอบของผูຌปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การปຂดผยขຌอมูลการติดตาม ตรวจสอบ
ละประมินผลการปฏิบัติงาน ทัๅงนีๅ ตามความหมาะสมของตละภารกิจ  พืไอประยชน์฿นการด านินการ 
฿หຌป็นเปตามมาตรานีๅ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการปฏิบัติราชการละ  

การสัไงการ฿หຌสวนราชการละขຌาราชการปฏิบัติกใเดຌ  
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ใี พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีพ.ศ. โ5ไๆ เดຌก าหนด
ขอบขตความหมายของค าวา การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ฿นภาพรวมซึไงป็นการชีๅ฿หຌหในวัตถุประสงค์ของ 
การบริหารราชการทีไก าหนด฿นพระราชกฤษฎีกา ละป็นนวทาง฿นการปฏิบัติราชการของ  ทุกสวนราชการ 

฿นการกระท าภารกิจ฿ดภารกิจหนึไงวาตຌองมีความมุงหมาย฿หຌบรรลุปງาหมาย฿นสิไงหลานีๅคือ 
▪ กิดประยชน์สุขของประชาชน 

▪ กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

▪ มีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจของรัฐ  

▪ เมมีขัๅนตอนการปฏิบัติงานกินความจ าป็น  

▪ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ฿หຌทันตอหตุการณ ์ 

▪ ประชาชนเดຌรับการอ านวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความตຌองการ 

▪ มีการประมินผลการปฏิบัติงานอยางสมไ าสมอ 

ไี ระบบราชการ ไ.เ มุงนຌน฿หຌสวนราชการป็นองค์การทีไมีขีดสมรรถนะสูงละทันสมัย ิSmart & High 

Performance Government) มีการท างานอยางปຂดกวຌางละชืไอมยงถึงกัน ิOpen & Connected Government) 

ละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิCitizen – CentricGovernment) ดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ฿นการบริหารราชการ
พืไอประยชน์สุขของประชาชน ิBetter Governance , Happier Citizens) พืไอ฿หຌบรรลุผลส ารใจดังกลาวมีปัจจัย
หงความส ารใจหลัก ใ ประการ เดຌก การสานพลังทุกภาคสวน ิCollaboration)  สรຌางนวัตกรรม ิInnovation) 

ละการปรับขຌาสูการป็นดิจิทัล ิDigitalization)  

5ี ตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึไงสงสริมละสนับสนุน฿หຌสวนราชการตาง โ  น าเป฿ชຌ 
฿นการยกระดับละพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ฿หຌป็นหนวยงานทีไมีผลการปฏิบัติงานสูง ละมีมาตรฐาน   

การท างานทียบคียงกับมาตรฐานสากล ซึไง฿นกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด แ การน าองค์การ
นัๅนเดຌ฿หຌความส าคัญกับการน าองค์การ ดย฿นหัวขຌอ แ.โ การก ากับดูลองค์การละความรับผิดชอบตอสังคม  

สวนราชการมีการด านินการอยางถูกตຌองตามกฎหมายละการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม รวมทัๅง  

ตຌองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดຌวยการสงสริม฿หຌบุคลากร฿นองค์การป็นทัๅงคนกงละคนดี มีจริยธรรม  
ละธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอพืไอนรวมงานดຌวยความคารพ฿หຌกียรติซึไงกันละกัน รวมถึงการ฿ชຌทรัพยากร
ขององค์การอยางมีความรับผิดชอบ บุคลากร฿นองค์การตຌองมีการด านินงานอยางมีจริยธรรม ละธรรมาภิบาล
ตอผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ผูຌบริหารควรมีการก าหนดกรอบ฿นการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากร
฿นองค์การวาป็นเปอยางถูกตຌองหมาะสมหรือเม ชน มีการดูลตอผูຌรับบริการอยางซืไอสัตย์สุจริต ฿หຌกียรติ  

ป็นธรรม รวมกับการรักษาปกปງองเม฿หຌองค์การด านินการ฿นทางทีไมีความสีไยงตอศักดิ์ศรีหรือสิไงเมดี฿ด โ 
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ั ะ ค์ กำ ั  ำ ำ กำ ก ำกั ลอ ค์กำ ่  

พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัวมีผล฿นทางปฏิบัติอยางทຌจริง  
ละกิดประยชน์กับทุกฝຆาย การจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีจึงเดຌยึดหลักการทีไส าคัญพืไอ฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังตอเปนีๅ 

1ี พืไอป็นนยบายละนวทางปฏิบัติทีไชัดจนส าหรับสงสริมธรรมาภิบาล฿หຌกิดขึๅน฿นหนวยงานละ
สามารถน าเปปฏิบัติละติดตามผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 

2ี พืไอ฿ชຌป็นนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาล฿นการปฏิบัติงานดຌานตาง โ ของกรมกิจการสตรีละ
ครอบครัว ทัๅงนีๅ พืไอมิ฿หຌกิดการสวงหาผลประยชน์สวนตน อันจะท า฿หຌกิดความสูญสียตอรัฐ สังคม
สิไงวดลຌอม องค์การ ผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละผูຌปฏิบัติงานภาย฿นกรม/จังหวัด 

3ี พืไอสรຌางการยอมรับ ความนาชืไอถือ ความมัไน฿จละศรัทธา฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรับบริการประชาชนทัไวเป 
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์การ 
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ำ กำ ก ำกั ลอ ค์กำ ่  

พืไอสดงความมุงมัไนตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัวเดຌก าหนด
นยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี ประกอบดຌวยนยบายหลัก ไ ดຌาน ละนวทางปฏิบัติภาย฿ตຌกรอบนยบายหลัก 
เดຌก 

1. ดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม  
2. ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  
3. ดຌานองค์การ 
4. ดຌานผูຌปฏิบัติงาน   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดຌานรัฐ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย 

ดຌานองค์การ ดຌานผูຌปฏิบัติงาน 

นยบายการก ากับ
ดูลองค์การทีไดี
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ดຌานรัฐ สังคมละสิไงวดลຌอม 

นยบายหลัก 

 

มุงมัไนขับคลืไอนนยบายสริมพลังสตรี สงสริมความสมอภาคระหวางพศ ละสรຌางความขຌมขใง
ของสถาบันครอบครัว พืไอประยชน์สูงสุดของประชาชน ละบรรลุการพัฒนาทีไยัไงยืน 

นวทางปฏิบัติ 
 

ผลักดันสงสริมการด านินการพืไอสริมพลังสตรี ความสมอภาคระหวางพศ ละสรຌางความขຌมขใง
ของสถาบันครอบครัว รวมทัๅง฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคาละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

มาตรการ/ครงการ/
กิจกรรม 

 

ดຌานรัฐ 

1)  ประกาศจตนารมณ์ป็นองค์กรคุณธรรมละตอตຌานการทุจริต  
2)  ก ากับ ติดตาม รงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ  
3)  การติดตามละประมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายทีไกีไยวขຌอง  
ดຌานสังคม 

4) การขับคลืไอนกลเกการสงสริมละพัฒนาสตรีละครอบครัว  
5) การสริมพลังกลุมปງาหมาย  
ดຌานสิไงวดลຌอม  
6) ปลูกฝังจิตส านึกการลด฿ชຌพลังงาน ละประหยัดทรัพยากร 

ตัวชีๅวัด 

 

1) รຌอยละ แเเ ของบุคลากรทีไรับรูຌการประกาศจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมตຌนบบละตอตຌาน
การทุจริต 

2) รຌอยละ 100 ของการบิกจายงบประมาณ ประจ าป โ5ๆ5 

3) รຌอยละ 100 การด านินงานตามมาตรการ/ครงการ/กิจกรรม 

4) รຌอยละความส ารใจของการลด฿ชຌพลังงาน 

ผูຌรับผิดชอบ 1) ส านักงานลขานุการกรม 

2) ศูนย์สงสริมจริยธรรมละตอตຌานการทุจริต 

3) กองยุทธศาสตร์ละผนงาน 

4) กองสงสริมสถาบันครอบครัว 

5) กองสงสริมความสมอภาคระหวางพศ 

6) กองคุຌมครองละพัฒนาอาชีพ 
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ดຌานผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

นยบายหลัก 

 

มุงมัไน ปรับปรุง มาตรฐานการปฏิบัติ พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพ 

การบริการทีไดี ละตรงกับความตຌองการของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

นวทางปฏิบัติ 
 

พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานการ฿หຌบริการ สริมสรຌางทักษะ สรຌางชองทาง฿นการรับรูຌ 
ขຌาถึงการบริการ ละสรຌางการมีสวนรวม  

มาตรการ/ครงการ/
กิจกรรม 

 

1)  ส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

2)  สงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขาย 

ตัวชีๅวัด 

 

1) ผูຌรับบริการ/ผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม เมนຌอยกวารຌอยละ ่เ 

2ี จ านวนภาคีครือขายมีสวนรวม฿นการด านินงานดຌานสตรีละครอบครัวพิไมขึๅน 

3ี รຌอยละ 8เ ของกระบวนการด านินงานดຌานสตรีละครอบครัวเดຌรับการการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผูຌรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน 
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ดຌานองค์การ 

นยบายหลัก 

 

มุงมัไน พัฒนา ละสงสริมการบริหารจัดการตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

นวทางปฏิบัต ิ

 

สงสริม ละพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ละ฿หຌป็นองค์การ
หงการรียนรูຌ 

มาตรการ/ครงการ/
กิจกรรม 

 

แี การด านินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกองทียบทา  
โี การด านินงานตามผนพัฒนาองค์การรายหมวด 

ใี การด านินงานตามผนด านินธุรกิจอยางตอนืไอง ส าหรับการบริหารความพรຌอม 

ตอสภาวะวิกฤต ิBCPี 
4ี ผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สขององค์การ ิITAี 

ตัวชีๅวัด 

 

1) รຌอยละ แเเ ของการด านินงานตามมาตรการ/ครงการ/กิจกรรม 

2) ผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿สขององค์การ ผานกณฑ์การประมิน  
85 คะนน 

ผูຌรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน 
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ดຌานผูຌปฏิบัติงาน 

นยบายหลัก 

 

มุงนຌน฿หຌบุคลากรทุกระดับ เดຌรับการพัฒนาทักษะ ความรูຌ  ความชีไยวชาญ  
สมรรถนะหลักพืไอ฿หຌบรรลุพันธกิจขององค์กร 

นวทางปฏิบัต ิ

 

สงสริม พัฒนาความรูຌความสามารถของบุคลากร฿นทุกระดับอยางตอนืไอง  
ละสงสริมการรียนรูຌดຌวยตนอง 

มาตรการ/ครงการ/
กิจกรรม 

1)  พัฒนาสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สค. ฿นทุกระดับ 

2ี การประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรูຌพืไอการพัฒนางาน ิKM Awardsี 

ตัวชีๅวัด 

 

1) รຌอยละของบุคลากรทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะ 

2) จ านวนผลงานทีไสงขຌาประกวดเดຌรับรางวัล 

ผูຌรับผิดชอบ 1) ส านักงานลขานุการกรม 

2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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ำ ่ ละ ลกั ั กำ ฏ ั ำ ำ กำ ก ำกั ลอ คก์ำ ่  

    พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีผลดีตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีของกรมกิจการสตรีละสถาบัน
ครอบครัวจึงก าหนดหลักปฏิบัติทีไส าคัญดังนีๅ 

    แ. สค. จะสืไอสาร฿หຌบุคลากรรับทราบตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี฿หຌบุคลากรทุกคนรับทราบ
ละขຌา฿จอยางทัไวถึง ละพรຌอมถือปฏิบัติ  

    โ. สค. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลทีไมีประสิทธิภาพพืไอ฿หຌทุกคนมัไน฿จวา บุคลากรละองค์การ
จะปฏิบัติตนตามนวทางการปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีฉบับนีๅอยางครงครัด  ดยจะถือ
สมือนวาป็นขຌอปฏิบัติขององค์การขຌอหนึไงทีไบุคลากรทุกระดับตຌองท าความขຌา฿จ ยึดมัไน ละปฏิบัติ฿หຌถูกตຌอง 
฿นการท างานประจ าวันละเมมีบุคคล฿ดทีไจะมีสิทธิหรืออนุญาต฿หຌบุคลากร คน฿ดกระท าการ฿ดทีไขัดตอนยบาย
ฉบับนีๅ     

    ใ. สค. คาดหวัง฿หຌบุคลากรทุกคนมีการรายงานดยสุจริตถึงการปฏิบัติทีไขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอ
หลักการตาง โ ฿นนยบายฉบับนีๅตอผูຌบังคับบัญชาดยตรง  หรือ฿นกรณีทีไเมอาจรายงานตอ ผูຌบังคับบัญชาเดຌ    
อาจขอค าปรึกษาจากผูຌบริหารระดับสูง  หรือผูຌบริหารทีไรับผิดชอบดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ิCHROี   
ดยขຌอมูลทีไ฿หຌนัๅน฿หຌถือปฏิบัติป็นขຌอมูลลับ ทัๅงนีๅผูຌบังคับบัญชาองมีหนຌาทีไ฿นการสอดสองดูล ละ฿หຌค านะน า
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน฿หຌปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองกับนวทางปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี  
ฉบับนีๅ    

    ไ. นยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีฉบับนีๅจะเดຌรับการพิจารณาปรับปรุง฿หຌป็นปัจจุบันทุกป   
ดยคณะท างานจัดท านยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว ทัๅงนีๅ สค.  
มีนยบายทีไจะก าหนดมาตรฐาน นวทางปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดีทีไองค์การจะพึงปฏิบัติ  
ตอนยบายดຌานตาง โ ส าหรับการด านินการภาย฿นนัๅน สค. จะมุงนຌนละ฿หຌความส าคัญกับกระบวนงานทีไมี 
การปฏิบัติทีไผิดพลาดสมอ หรือป็นกระบวนงานทีไ มีความลอหลมตอการกระท าผิดธรรมาภิบาล 

5. สค. จะก าหนดนวทางวัดละประมินการปฏิบัติตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี 
ตามตัวชีๅวัดทีไก าหนดเวຌตอเปอยางป็นระบบ  รวมทัๅงมีการประมินตนองอยางสมไ าสมอ 

    ๆ. การติดตามประมินผลป็นกระบวนการทีไส าคัญ พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวา การด านินงาน   

ตามมาตรการ/ครงการ กิดผลสัมฤทธิ์ตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌมากนຌอยพียง฿ด มีประสิทธิภาพหรือเม  ผลจาก
การติดตามละประมินผลจะ฿หຌขຌอมูลทีไสดง฿หຌหในถึงความส ารใจ จุดขใง จุดออน ละนวทาง ฿นการปรับปรุง
กຌเขการด านินงาน 

ดยมีวิธีการติดตามละประมินผล ดังนีๅ 
 • ติดตามจากรายงานหรืออกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองจากผูຌรับผิดชอบครงการ/มาตรการ  ตามบบ

ติดตามผลการด านินงานตามนยบายการก ากับดูลองค์การทีไดี สค. ซึไง฿หຌจัดสง กพร.สค. บงป็น รอบ ้ ดือน 
ิสิๅนสุดณ วันทีไ ใเ มิถุนายน ละรอบ แโ ดือน ิภาย฿นวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆ5ี  
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• ประมินผลมืไอครงการ/มาตรการ ด านินการสรใจสิๅนลຌว จากรายงานการติดตาม  มาตรการ/
ครงการ ละอกสารทีไกีไยวขຌองมาประมวลผลประมินความส ารใจของนยบายการก ากับดูล องค์การทีไดีรวมทัๅง
รวบรวมปัญหา อุปสรรค พืไอจัดท าขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงนยบาย มาตรการ/ครงการ฿น  การก ากับดูล
องค์การทีไดีของ สค.  
   • จัดท ารายงานสนอคณะท างานการก ากับดูลองค์การทีไดี  ส ค. ผูຌบริหารละหนวยงาน  

ทีไกีไยวขຌองดย กพร.สค. 
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อกสารประกอบ 

ทานสามารถดาวน์หลดอกสารประกอบเดຌผาน QR Code ดຌานลางนีๅ 
ซึไงจะประกอบดຌวย 

แี บบรายงานผลการด านินงาน 

โี ฿บลงนาม 
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