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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
          สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย          

                                                                                                                                    รอบ  6  เดือน  

                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน 
 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 45)    
ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับ 20         

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0200 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมสนับสนุนใหเกดิความ
รวมมือดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจนกับกลุมประเทศ
อาเซียน 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จ
การแกไขปญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0600 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จํานวน อปท.ที่
สามารถใหความชวยเหลือ ผู
ประสบปญหาทางสังคม 

ระดับ 1 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 N/A 1 0.0100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบูรณาการขอมูล
ดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคมของไทย ขอมูลระบบเฝา
ระวังและเตือนภัยทางสังคม ให
เช่ือมโยงกับศนูยบัญชาการงาน
พัฒนาสังคม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนากลไกการบูรณา
การงานพัฒนาสังคม (War Room) 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาศนูยบัญชาการงาน
พัฒนาสังคม 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0100 
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 หนวย น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคมของไทย 

ระดับ 3 1 2 3 4 5    

       1. 8.1 ระดับความสําเรจ็ของ
การจัดเกบ็ขอมูลเชิงลึกของดัชนี
คุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม(42 
ตัวช้ีวัด) 

ระดับ (1) 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0100 

        1.8.2 รอยละที่เปลี่ยนแปลง
ของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคม (13 ตัวช้ีวัด) 

รอย
ละ 

(1) X-2Y X-Y X X+Y X+2Y  1 0.0100 

       1.8.3 รอยละของการดาํเนนิการ
ตามมาตรการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เพ่ือใหดชันีคุณภาพชีวติและ
ทุนทางสังคมของไทยเทียบเคียงกับ
ดัชนีฯของตางประเทศ (Benchmark) 
ที่ทําการศกึษาได 

รอย
ละ 

(1) 60 70 80 90 100  1 0.0100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิงานปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 1.10 ระดับความสําเร็จใน
การบูรณาการงานดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพและใหความ
ชวยเหลือแกกลุมเปาหมายในการ
กฎหมาย(โดยมุงเนนกลุมเปาหมายผู
ที่ไดรับผลกระทบจากความรนุแรงใน
ครอบครัว) 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0200 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเรจ็ของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกจิ 

ระดับ 0         

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

ระดับ 25         

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0500 
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 หนวย น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จํานวนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนที่ผานเกณฑ
การดําเนนิงานของ ศพค. 

จํานวน 3 45 
(รอยละ

60) 

53 
(รอยละ

70) 

60 
(รอยละ

80) 

68 
(รอยละ

90) 

75 
(รอยละ
100) 

N/A 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 รอยละของ
ประชาชนที่มีความรูเกี่ยวกบัการ
ใชเวลาอยางมีคุณภาพภายใน
ครอบครัว 

รอย
ละ 

3 60 65 70 75 80 N/A 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ระดับของ
ความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติ
การตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0600 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 สตรีที่ลงสมัครรับ
เลือกต้ังองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 2 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 N/A 1 0.0200 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6 รอยละของเครือขาย
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 

รอย
ละ 

3 60 65 70 75 80 N/A 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 รอยละของผูนํา
ชุมชนที่ไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี 

ระดับ 3 70 75 80 85 100 N/A 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8 รอยละของสวน
ราชการที่นําแผนแมบทความ
เสมอภาคหญงิชายไปสูการปฏิบัติ 

รอย
ละ 

3      N/A 1 0.0300 

  กลุมที่ 1 กลุมทาทาย  (1) 80 85 90 95 100 N/A 1 0.0100 
  กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา  (1) 70 75 80 85 90 N/A 1 0.0100 
  กลุมที่ 3 กลุมพัฒนา  (1) 70 75 80 85 90 N/A 1 0.0100 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ15 )    

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.1200 
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 หนวย น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จใน
การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 65 70 75 80 85 ระดับ 2 2 0.0600 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ระดับ 6         

        6.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ (3)+ 
(2)= 
(5) 

1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.1500 

         6.2 การจัดทําขอมูลเรือ่ง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐัและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ (1) 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.0300 

        6.3 รอยละของจํานวนสํานวน
การสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอย
ละ 

(2) 40 50 60 70 80    

ตัวช้ีวัดที่ 7  รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร 

รอย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0500 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)    

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของอัตราการ
เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 

รอย
ละ 

3 68 71 74 77 80 21.86
% 

1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0600 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0200 

ตัวช้ีวัดที่ 11ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0200 

 
 

เน่ืองจากไมมีสํานวน จึงขอนํา
นํ้าหนักไปเพิ่มตัวชี้วัด 6.1 
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 หนวย น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 )    

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 N/A 1 0.2200 

        12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 (1) 28 พย

51 

21 พย 

50 

14 พย 

51 

7 พย 

51 

31 ตค 

51 

N/A 1 0.0100 

        12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของความครบถวนในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับ (6) 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0600 

      12.3 ผลคะแนนจากรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

ระดับ (15) 1 2 3 4 5 N/A 1 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5  3.67 0.1100 

        13.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ    

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

          13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน
ตาม แผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ   (กรณี 2) 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.0600 

รวม  100        1.4200 
 

รายงาน ณ วันท่ี   28  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551 

ผูรายงาน นายสมชาย  วุฒิสมบูรณ                                    หนวยงาน กลุมพัฒนาระบบริหาร 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร                            โทรศัพท 0 2306 8775-6                       
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มิติท่ี1 ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 20 27 0 0

1.1
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

  -   - 5 2 1 1
2 0 0

1.2
ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจนกับกลุ่มประเทศอาเซียน

  -   - 5 1 4 4
4

1.3 ระดับความสําเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   -   - 5 3 2 2 6

1.4 จํานวน อปท.ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม   -   - 4,000 1 N/A 1 1

1.5
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบูรณาการข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวิตและทุน
ทางสังคมของไทย ข้อมูลระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ให้เช่ือมโยง
กับศูนย์บัญชาการงานพัฒนาสังคม

  -   - 5 4 1 1

4

1.6
ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนาสังคม (War
 Room)

  -   - 5 1 N/A 1
1

1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์บัญชาการงานพัฒนาสังคม   -   - 5 1 1 1 1

1.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของไทย 5 3

1.8.1
ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคม(42 ตัวชี้วัด)

5 1 1 1
1

1.8.2 ร้อยละที่เปล่ียนแปลงของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม (13 ตัวชี้วัด)   -   - 5 1 1 1 1

1.8.3
ร้อยละของการดําเนินการตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพ่ือให้ดัชนี
คุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของไทยเทียบเคียงกับดัชนีฯของต่างประเทศ 
(Benchmark) ที่ทําการศึกษาได้

  -   - 5 1 1 1

1

1.9 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   -   - 5 3 1 1 3

1.10 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและ
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายในการกฎหมาย(โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว)

  -   - 5 1 2 2

2

ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 25 28 0 0

3.1
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ีย ถ่วงนํ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

  -  - 5 5 ระดับ 1 1 5 0 0

3.2 จํานวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดําเนินงานของ ศพค. 75 3 N/A 1 3 0 0

3.3
ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้เก่ียวกับการใช้เวลาอย่างมีคณุภาพภายใน
ครอบครัว

  -  - 80 3 N/A 1 3 0 0

3.4
ระดับของความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

  -  - 5 3 ระดับ 2 2 6

3.5 สตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล   -  - 5,000 2 N/A 1 2

3.6 ร้อยละของเครือข่ายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม   -  - 80 3 N/A 1 3

3.7
ร้อยละของผู้นําชุมชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี   -  - 80 3 N/A 1 3

3.8 ร้อยละของส่วนราชการที่นําแผนแม่บทความเสมอภาคหญิงชายไปสู่การปฏิบัติ   -  - 3 N/A 1 3

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 20 41 0

4
ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

 - 3.4 5 6 ระดับ 2 2 12 0 0

5 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 5 3 ระดับ 2 2 6

6
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.2875 4.4583 5 6

6.1
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
หรือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ

 -  - 5 5 ระดับ 3 3 15

6.2
การจัดทําข้อมูลเร่ืองกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 -  - 5 1 ระดับ 3 3 3

6.3
ร้อยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  -  - 0 0

7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 90.20 76.35 75 5 N/A 1 5 0 0

คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Sar Card)

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
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คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 13 0 0

8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  - 99.78 3 21.86% 1 3 0 0

9 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3 3.50 3 ระดับ 2 2 6 0 0

10
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ

4.25 5 2 N/A 1 2 0 0

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 3 5 2 ระดับ 1 1 2 0 0

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 25 33 0 0

12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  - 5 5 22 N/A 1 22 0 0

13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 5 5 5 3 0 0

13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ    -  - 5 1 ระดับ 5 5 5 0 0

13.2
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  -  - 5 2 ระดับ 3 3 6 0 0

รวม 100 142 0 0
คะแนนเต็ม 5 1.42 0.00 0.00

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง  = 1.50-2.49 = 2.50-3.49  = 3.50-4.49 = 4.50-5.00        = NA      = 1.00-1.49  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   8   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการกองวิชาการ ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
1. นางสาวสิริวรรณ  เย็นต้ัง     
2. นางสาววรางคณา  วงศมหาชัย    
3. นางสาวจุฑามาส  ครุธพุม    

โทรศัพท :  0 2306 8708 โทรศัพท :   0 2306 8751  และ  0 2306 8754 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลผลิต เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

1. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ (คน) 

8,000  4,113 51.41 

2. จํานวนเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ(เครือขาย) 

1,200 785 65.42 

3. จํานวนประชาการเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม
ความเสมอภาค การคุมครอง และพิทักษสิทธิ(คน) 

18,000 4,503  25.02 

4. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง(คน) 

245,000  43,224  17.64 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลิต 

 

 
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 0.25 80 85 90 95 100 1 0.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 2 0.25 80 85 90 95 100 1 0.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 0.25 80 85 90 95 100 1 0.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 4 0.25 80 85 90 95 100 1 0.25 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   9   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ  (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

5 ระดับ 1 1 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 1. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 8,000 คน  

มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 
                      1.1 โครงการสงเสริมความรูแกสตรีเพ่ือการพ่ึงตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อ                      
                       1. เพื่อสนบัสนุน สงเสริม ใหหนวยงานภาครัฐ ทองถิน่และภาคเอกชน ทราบแนวทางใน
การดําเนินงานและจัดกิจกรรมในการพัฒนาสตรีตามภารกิจขององคกร และรวมมือกับ สค. ในการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคของสตรี 

         2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ทองถิน่และภาคเอกชนตระหนักและมีเจตคติที่เอื้อตอการ
พัฒนาสตรีที่เปนผูรับบริการขององคกร 

ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2551 สค.  มีการดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 621 คน ด

      1)  การจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เมือ่วันที่ 2 มกราคม 2551  สค.ไดจัดการประชมุคณะทํางานจดัทํา

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-

2554) ครั้งที่ 1/2551  ณ หองประชุม สค. ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

และเจาหนาที่หนวยงานท่ีเกีย่วของ จํานวน 40 คน  
      2) การประชุมระดมความคิดเห็นหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจดัทําแผนบูรณาการป 2551 ตาม
รางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551  ณ หองประชมุ สค. 
กลุมเปาหมาย ไดแก  ผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กรมประชาสัมพันธ สํานักบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และจนท.  สค. จํานวน 34 คน     
      3) สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการป 2551 ยุทธศาสตรการเพิ่มโอกาสการมีสวน
รวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร โดยบูรณาการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดําเนินการจัดสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ังป พ.ศ. 2550 เพื่อ
ระดมความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการหาแนวทางสรางการมีสวนรวม
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ทางการเมืองของประชาชนใหมีสัดสวนของหญิงชายอยางทัดเทียมกัน และเปดโอกาสใหมีการพัฒนาสตรีใน
ทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจทางการเมือง ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรงุเทพฯ รวม 2 รุน  จํานวน 547 คน 
ดังนี้ รุนที่ 1 วันที่ 17-18 มกราคม 2551 จาํนวน 234 คน และรุนที ่2 เมือ่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 
2551 จํานวน 313 คน  
                  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. เพื่อกระตุนใหสังคมทุกภาคสวนตระหนักในความสําคัญและบทบาทของสตรีในการมี
สวนรวม ในการพัฒนาประเทศ และมุงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมสตรีทางการเมืองใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และขยายผลไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
                       2. เพื่อสงเสริมความรู  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารสําหรับการเพิ่ม
ศักยภาพการส่ือสารของเครือขายสตรีในทองถิ่น 
                      3. เพื่อเสริมสรางโอกาสและพื้นที่ของเครือขายสตรีในทองถิ่นใหสามารถเขาถึงและใช  
ประโยชนจากเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร 
                      4. เพื่อติดตามประเมินผลลัพธเครือขายสตรีในทองถิ่นที่ผานการอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสาร  ไปพัฒนาใชประโยชนในการส่ือสารในประเด็นสาธารณะตางๆของชุมชนและถอด
บทเรียนการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใชประโยชนในการส่ือสารในประเด็นสาธารณะตาง ๆ ของชุมชน 

ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2551 สค. มีการดําเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 3,492 

คน ดังนี ้
               1) การวิพากษเรื่อง : การเมือง การเลือกต้ัง ทศิทางความฝนที่เปนจริง...? เปนกิจกรรม
การรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการเมืองระดับชาติ โดย สค. ดําเนินการรวมกับสมาคมบัณฑิต
สตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยและสถาบันพระปกเกลา เมื่อวันที ่29 ตุลาคม 2550  ณ หองประชุมปริ๊นซ
บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ ผูเขารวมการวิพากษ จํานวน 426 คน ประกอบดวย ผูแทน
จากหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคม ครแูละนกัเรียน ประชาชน และ
ส่ือมวลชน  
               2) การรณรงคและสงเสริมใหสตรมีีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นในสถาบันการศึกษา 
เพื่อใหเยาวชน ผูบรหิาร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ประชาชน และสังคมไดตระหนักถงึความสําคัญและ
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี รวม 6 ครัง้ จํานวน 1,524 คน ดังนี ้
            ครั้งที ่1 ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เมือ่วันที ่5 มกราคม 2551 จาํนวน 200 คน 
             ครั้งที ่2 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธาน ีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 จํานวน 227 คน 
            ครั้งที ่3 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เมือ่วันที ่9 
มกราคม 2551 จํานวน 316 คน 
            ครั้งที ่4 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา เมือ่วันที่ 15 มกราคม 2551 จํานวน 200 คน 
            ครั้งที ่5 – 6  เมือ่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 
361 คน และมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร จาํนวน  220 คน        
               3) การฝกอบรมวิทยากรหลกัเพือ่พัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น เพื่อ
ฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงานภาครฐั และผูนาํสตรีในพืน้ที่ทีม่ีการเลอืกต้ังป 2551 ใหสามารถเปนวิทยากรหลัก
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ประจําจังหวัดในการฝกอบรมสตรีที่สนใจลงสมัครรับเลอืกต้ังใน อบต. ดําเนนิการจัดฝกอบรม ณ โรงแรมรอยัล
ซิต้ี กรุงเทพฯ ประกอบดวยเจาหนาที ่สสว.  พมจ. นกัวิชาการ และผูนําสตรี 2 รุน จํานวน 175 คน ดังนี ้ 
             รุนที ่1  เมือ่วันที ่15 – 17 มกราคม 2551 จํานวน 82 คน  
             รุนที ่2 เมื่อวันที่  24 - 25 มกราคม 2551 จํานวน 93 คน 
              4) การสัมมนาเรื่อง “บทบาททางการเมอืงของสตรีกับการพัฒนาประเทศ” เพือ่ใหผูเขารวม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบทบาททางการเมอืงของสตร ีณ หองประชุมชัน้ 3 อาคาร สค. เมือ่วันที ่
12 กุมภาพนัธ 2551  จํานวน 11 คน ประกอบดวยอาจารย และนิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ 
             5)     การประชมุชี้แจงแนวทางการดําเนนิกิจกรรมท่ี สค. ขอความรวมมอืสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนนุวิชาการ เขต 1-12 ในการดําเนนิการพัมนาศักยภาพสตรีใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมอืงทองถิน่ป 2551 ณ หองประชมุ สสว. 8 อ.เมอืง จ.ลพบุร ีเมือ่วันที ่18 กุมภาพนัธ 2551  ประกอบดวย 
ผูบรหิาร เจาหนาที่ สสว. 1-12 และเจาหนาที่ สค.  
             6)    การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมภีาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมือง
ทองถิ่น โดย สค. ไดสนับสนนุงบประมาณใหกับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) สังกัด กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูหญิงในพื้นทีท่ี่มี อบต.หมดวาระในป 2551 เพื่อให
มีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองทองถิน่  โดย สสว. ไดดําเนินการไปแลว
จํานวน   15 ครั้ง  กลุมเปาหมาย จํานวน  1,276 คน    ดังนี้   
                      -  เมื่อ 26 ก.พ.51  จัดอบรมที่จังหวัดลพบุรี  สตรีเขารบัการอบรม จํานวน 52 คน 
                      -  เมื่อ 29 ก.พ.51  จัดอบรมที่จังหวัดมหาสารคาม สตรีเขารับการอบรม จํานวน 34 คน 
                      -  เมื่อ 3 มี.ค.51  จัดอบรมท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 18 คน 
                      -  เมื่อ 4 มี.ค.51  จัดอบรมท่ีจังหวัดเลย  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 90 คน 
                      -  เมื่อ 10 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดขอนแกน  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 114 คน 
                      -  เมื่อ 12 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดหนองคาย  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 118 คน 
                      -  เมื่อ 14 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดหนองตาก  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 30 คน 
                      -  เมื่อ 18 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 52 คน 
                      -  เมื่อ 23 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดเพชรบุร ี สตรีเขารับการอบรม จาํนวน 78 คน 
                      -  เมื่อ 28 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดปราจีนบุรี  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 90 คน 
                      -  เมื่อ 28 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดสงขลา  สตรีเขารบัการอบรม จํานวน 144 คน 

 
ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 

และเกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 4,113 คน 
2. ผลผลิตเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 1,200 เครอืขาย        

มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้
     2.1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว                

มีวัตถุประสงคเพื่อ 
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                        1) ใหเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว  มีความรู  ความเขาใจในนโยบายดานการ
พัฒนาสังคม สตรีและสถาบันครอบครัว สรางความตระหนักใหเครือขายมสีวนรวมในการพัฒนาสังคมให
เขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล พม. และ สค. 
              2) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัวใหมศัีกยภาพ  มี
ทักษะและสามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอสตรีและสถาบันครอบครัว 

         3) เพื่อใหเครือขายและสถาบันครอบครวั ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานและ
พัฒนาความรวมมือของเครือขายในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ 

สค. ไดประชุมเพื่อวางแผนในการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรี 
และสถาบันครอบครัว โดยการจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย             
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอําเภอ ผูประสานงานเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัด        
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการ 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ และผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมท่ีประชุมมีมติใหมีการจัด 
สัมมนา ในป 2551 ทั้งหมด 4 ครั้ง/ภาค มีเปาหมายผูเขารวมสัมมนาทั้งส้ิน 720 คน ดังนี้ 
                ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ กําหนดจัดสัมมนาที่ จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 2551            
เปาหมาย จํานวน 180 คน 
               ครัง้ที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจัดสัมมนาที่ จ.อุดรธานี ระหวางวันที่ 18-20    
กุมภาพันธ  2551 เปาหมาย จํานวน 180 คน 
               ครัง้ที่ 3 ภาคใต กําหนดจัดสัมมนาที่ จ.สงขลา ระหวางวันที่ 18-20 มีนาคม 2551      
เปาหมาย จํานวน 180  คน 
 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง กําหนดจัดสัมมนาที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2551     
 เปาหมาย จํานวน 180 คน 
               สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ประจําป 2551 ไปแลว 2 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2551 จ.เชยีงใหม มีผูเขารวมสัมมนา                 
จํานวน 187  คน 
     ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2551 จ.อุดรธานี มีผูเขารวม 
สัมมนา จํานวน 179  คน 
               การสัมมนาแตละครั้งจะมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาที่มตีอภาพรวม 
ของการจัดสัมมนา และองคความรูที่ไดรับ ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ 
มีความพึงพอใจตอการสัมมนาและการไดรับองคความรูในระดับมากท้ัง 2 ครั้ง 

 2.2. โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 

        1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการดาน
สังคมเชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูที่เอื้อตอ
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การขับเคลื่อนงานดานสตรีและสถาบันครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ 
         2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายตาม

ภารกิจของ สค. ไปดําเนินการใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสูประชาชนกลุมเปาหมาย    
       
สค. ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพือ่สตรีและครอบครัว 

ประจําป 2551 มีรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้  
              กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธเครอืขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว สค. ไดกําหนดแนวทาง
แผนการดําเนนิงานจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและเจาหนาที่ในองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล พมจ. ศพส. ทองถิ่นจงัหวัด โดยกําหนดหลักสูตร วิทยากร 
ระยะเวลาดําเนินการเวทีเสวนา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ในกิจกรรมสานสัมพันธเครอืขายทองถิ่นไทยเพื่อ
สตรีและครอบครัว โดยมีการประสานการดําเนินงาน รวมกับ พมจ. อปท. ในพื้นที่ประเมินผลและสรปุผลการ
สัมมนา รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพร รวมจาํนวน 4 ครั้ง ในพื้นที ่4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เปาหมายผูเขารวมสัมมนาทั้งส้ิน 400 คน  200 เครือขาย ดังนี ้

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ กําหนดจดัสัมมนาที่ จ.อุตรดิตถ ระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2551 
เปาหมาย จํานวน 100 คน 50 เครอืขาย 

ครั้งที่ 2 ภาคใต กําหนดจัดสัมมนาที่ จ.ตรัง ระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2551 เปาหมาย จํานวน 
100 คน 50 เครือขาย 

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจดัสัมมนาที่ จ.รอยเอ็ด ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 
2551 เปาหมาย จํานวน 100 คน 50 เครือขาย 

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง กําหนดจัดสัมมนาที่ จ.จันทบุรี ระหวางวันที่ 26-27 มีนาคม 2551 เปาหมาย  
จํานวน 100 คน 50 เครอืขาย 

สค. ดําเนินงานโครงการเสรมิสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพือ่สตรีและครอบครัว  ประจําป 
2551ไปแลว จาํนวน 3 ครั้ง มีกลุมเปาหมาย เขารวมจํานวน 496 คน 249 เครือขาย มีกิจกรรมดําเนินงาน 4 
กิจกรรมยอย โดย กพข. ไดขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมยอยที่ 2 ไปดําเนินการรวมกับกิจกรรมยอยที ่1 ของ
โครงการ ซึ่งมรีายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธเครอืขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ไดดําเนินการจัดสัมมนา
เสร็จเรียบรอย จํานวน 3 ครั้ง คือ 
               ครัง้ที่ 1 ภาคเหนอื เมื่อวันที ่16-17 มกราคม 2551 จ.อุตรดิตถ  มีผูเขารวมสัมมนา                
จํานวน 133 คน 68 เครอืขาย 
     ครั้งที่ 2 ภาคใต เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2551 จ.ตรัง มีผูเขารวมสัมมนา  จํานวน 191 คน         
99 เครือขาย 
               ครัง้ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่12-13 มีนาคม 2551 จ.รอยเอด็ มีผูเขารวมสัมมนา  
จํานวน 172 คน 82 เครอืขาย 
                  การสัมมนาแตละครั้ง จะมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาที่มีตอภาพรวมของ       
การจัดสัมมนาและองคความรูที่ไดรับ ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 3 ครัง้ ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความ    
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พึงพอใจตอการสัมมนาและการไดรับองคความรูในระดับมากทั้ง 3 ครั้ง 
                  กิจกรรมที่ 2 มหกรรมประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานสตรีและครอบครัว  
               กิจกรรมยอยที ่1 การพัฒนาหลักเกณฑตัวชี้วัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)ดีเดนดาน
สตรี และครอบครัว  

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑตัวชี้วัด อปท. ดีเดนดานสตรีและ
ครอบครัวใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและประเภทของ อปท. ซึง่ สค. ไดจัดทําและนําสง
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานเกณฑชีวั้ด อปท.ดานสตรีและครอบครัว ใหแก 
อปท. จํานวน 1,394 แหง ซึ่งการจูงใจองคกรปกครองสวนทองถิ่นการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวมี
หลักเกณฑตัวชี้วัดเพื่อคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว จํานวน 54 
ตัวชี้วัด แบงเปนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานการพัฒนาดานสตรีและครอบครัว จํานวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดขั้น
พัฒนาการ ดานสตรีและครอบครัว จํานวน 33 ตัวชี้วัด ซึ่ง สค. ไดจัดทําและนําสงแบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนามาตรฐานเกณฑชี้วัด อปท. ดานสตรีและครอบครัวและนําขอมูลที่ไดมาสรุป
ประมวล เปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2551     ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจาก อปท. 
พมจ. คณะกรรมการคัดเลือก อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป 2550 และเจาหนาที่ สค. รวมจํานวน 47 
คน 

สค. ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดผลสรุปประเด็นดานสตรีและครอบครัวเพือ่นํามา
ประกอบในการจัดทําหลักเกณฑตัวชี้วัดและใบสมัครคัดเลือก อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป 2551   
               กจิกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสตรีและครอบครวั มีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนใน
ระหวางป 2548-2550 และเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานของ อปท. ดีเดนในระหวางป 2550 นํามาจัดทําส่ือ
เผยแพรผลงาน โดยมีเปาหมายในการออกติดตาม อปท. จํานวน 5 ครัง้ 25 แหง คอื 
               ครัง้ที่ 1 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ณ เทศบาลนครนนทบุร ีจ.นนทบุร ี  
     ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2550 ออกติดตาม อปท. จํานวน 6 จังหวัด        
11 แหง  ไดแก  

 -  จ.เชียงใหม ณ อบต. เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด, อบต. ดอนแกว อ.แมริม  
 -  จ.ลําปาง ณ อบจ. ลําปาง, อบต. พิชัย อ.เมือง, เทศบาลตําบลเกาะคา อ.เกาะคา         
 -  จ.พะเยา ณ อบต. แมนาเรอื  อ.เมือง, อบต. บานเหลา อ.แมใจ 
 -  จ.นาน ณ อบต. เปอ อ.เชียงกลาง, อบต. ผาสิงห อ.เมือง 
 -  จ.พิษณุโลก ณ เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง                                                            
 -  จ.นครสวรรค ณ อบต. หนองบัว อ.หนองบัว 

       ครั้งที่ 3 ภาคใต เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2550 ออกติดตาม อปท. จํานวน 3 จงัหวัด  4 แหง 
ไดแก  
               -  จ.นครศรีธรรมราช ณ อบต. บานลํานาว อ.บางขัน 
               -  จ.สงขลา ณ เทศบาลตําบลสะบายอย อ.สะบายอย, อบต. น้าํนอย อ.หาดใหญ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   15   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

               -  จ.ภูเก็ต ณ อบจ. ภูเก็ต  อ.เมือง 
     ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เมื่อวันที่ 11–15 ธันวาคม 2550 ออกติดตาม อปท.  
จํานวน 4 จังหวัด 6 แหง ไดแก  
               -  จ.มหาสารคาม ณ อบต. วังแสง อ.แกดํา 
               -  จ.กาฬสินธุ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อ.เมือง, อบต.หัวงัว อ.ยางตลาด 
               -  จ.อุบลราชธานี ณ อบต. ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร, อบต. ปทุม อ.เมือง 
               -  จ.สุรินทร ณ อบต. กันตวจระมวล อ.ปราสาท                                                           
      ครั้งที่ 5 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2551 ออกติดตาม อปท. จํานวน 2 จงัหวัด  3 
แหง  ไดแก  
               -  จ.สระแกว ณ อบต. หนองหมากฝาย อ.วัฒนานคร 
               -  จ.ระยอง ณ อบต. บางบุตร อ.บานคาย, อบต. พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร  
               การออกติดตามเปาหมายแตละครั้ง จะมีการติดตามผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนในระหวางป 2548 - 2550 และเก็บรวบรวมผลการ
ดําเนินงานของ อปท. ดีเดนในระหวางป 2550 นํามาจัดทําส่ือเผยแพรผลงาน ซึ่งผลจากการออกติดตามทั้ง 5 
ครั้ง กลุมเปาหมายมีผลงานดานสตรีและครอบครัวและขยายผลการพัฒนาในดานดังกลาวสูพื้นที่ชุมชนใน
ระดับมากขึ้นทั้ง 5 ครั้ง 

2.3. โครงการสงเสริมเครือขายตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                         -   สงเสริมความรวมมือ และการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน / องคกรกลไก
ระดับชาติดานสตรี และ / หรอืหนวยงาน / องคกรที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 
และสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครวัในประเทศ และตางประเทศ  
                   - สงเสริมการดําเนินงานตามพันธกรณี / แผนความรวมมือระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติดานสตรีซึ่งประเทศไทยไดลงนามไว เชน ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาค
อาเซียน ปฏิญญา และแผนปฏิบัติการปกก่ิง และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ และการดําเนินการเพื่อการติดตาม / ประเมินผลพันธกรณี / แผนความรวมมือดังกลาวของ
หนวยงาน / องคกรเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ  

       -  สงเสรมิใหหนวยงาน / องคกรเครือขายทั้งในประเทศ และตางประเทศ ไดมีโอกาสในการ
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสตรี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในระดับภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาโครงการที่ประเทศสมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกันในประเด็น
ตาง ๆ 

  สค. ไดดําเนนิการจัดการประชุมสัมมนา ดังนี้ 
                       (1) สค. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี ครัง้ที่ 6 และการประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อสตรีอาเซยีน และการประชุม
เบื้องตนของคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี + 3 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวม
การประชุมประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานกลไกระดับชาติ/องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารสุซาลาม กัมพูชา 
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อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม และประเทศในกลุม + 3  ไดแก
ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน  ผูแทนจากหนวยงาน/ องคกรระหวางประเทศ ไดแก สํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) กองทุนเพือ่การพัฒนาสตรีแหงสหประชาชาติ (UNIFEM) โครงการความ
รวมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARCH) และผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทย รวมจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 70 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
             - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการสินเชือ่ขนาดเล็กเพื่อสตรีอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 6  
พฤศจิกายน 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหผูกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติงานดานการเสริมสราง
ศักยภาพสตรี การพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจน ไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม กัน
เกี่ยวกับนโยบายและสินเชื่อขนาดเล็กสําหรับสตรี และตัวอยางที่ดีของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อสตรีในอาเซียน เพื่อนาํไปสูการพัฒนายุทธศาสตรในการสงเสริมการใชสินเชื่อขนาดเล็ก
เพื่อเปนเครือ่งมือในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตร ีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน/
องคกรที่เกี่ยวของจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศไทย  จํานวน 58 คน  
             - การประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดาน
สตรี +3 มีวัตถุประสงคเพื่อกาํหนดทิศทางการดําเนินงานดานสตรีในภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาโครงการ
ที่ประเทศสมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานกลไก
ระดับชาติ/องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพฒันาศักยภาพสตรีจากประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศในกลุม + 3  ไดแกประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน ผูแทนจากหนวยงาน/
องคกรระหวางประเทศ ไดแก สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) กองทุนเพื่อการพัฒนา
สตรีแหงสหประชาชาติ (UNIFEM) โครงการความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (SEARCH) 
และผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในประเทศไทย รวมจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน  70  คน 

         (2) สค. ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ในภูมิภาคอาเซียน ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2551  ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํากฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ
สงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับการรางและผลักดัน
กฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียน ผู เขารวมประชุม 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของจากประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ไดแก 
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  โดย
ผูเขารวมประชุมในสวนของประเทศไทย ประกอบดวยผูแทนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
และสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสงเสริมสิทธิเสรีภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
รวมทั้งส้ิน  80  คน             

 2.4. โครงการสงเสริมเครอืขายเพ่ือการพัฒนาสตรี มีวัตถุประสงค 
            1) เพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครือขาย และดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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            2) เพือ่เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรแีละสถาบันครอบครัวในการเฝาระวัง  
ปองกนั แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตร ีครอบครัว และสงัคมในลักษณะองครวม 
            3) เพือ่สงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมสีวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและ
มั่นคง 

โดย สค. ไดดําเนินการโอนเงินงบประมาณเพื่อใหกลุม/องคกรสตรีดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภายใตกรอบ  และหลักเกณฑของโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  ดังนี้ 
     1) โอนเงนิใหสวนภูมิภาค 75 จังหวัด ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551ประกอบดวย 
         -  งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป เปนเงิน 4,240,000 บาทใหสวนภูมิภาค  75 
จังหวัด ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   
เปนผูเบิกจายเพื่อสนับสนุนกจิกรรมของเครอืขายองคกรสตรีในจังหวัด ดังนี ้
       (1) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3 - 9 อําเภอ จาํนวน 35 จงัหวัด จัดสรรใหจงัหวัดละ  
50,000 บาท   
    (2) จงัหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10 - 20  อําเภอ จํานวน 30 จงัหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ  
60,000 บาท   
       (3) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 21 อําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จงัหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ  
70,000 บาท   
      (4) จัดสรรใหจังหวัดท่ีประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา 
จํานวน 60,000 บาท จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาสจังหวัดละ 70,000 บาท 
       -  งบประมาณจากงบดําเนินการ เปนเงนิ 225,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดสรรใหทั้ง 75 จงัหวัด     
จังหวัดละ 3,000 บาท 
     2)  จัดสรรใหกับกลุม/องคกรซึ่งขอรับงบประมาณสนับสนุนกรณีพิเศษ (ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค) เปนเงิน 160,000 บาท 

 ซึ่งเมือ่ดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ดังกลาว ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 
และเกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 785 เครือขาย  

3. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครอง และ
พิทักษสิทธิ จํานวน 18,000 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

     3.1 โครงการสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมต้ังแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ
เกิดความตระหนัก รับรู และใหความสําคัญตอการดําเนินการเพื่อสงเสรมิความเสมอภาคและความเปนธรรม
ระหวางหญิงชาย เพื่อใหผูหญิงและผูชายไดรับความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะความเปนมนุษย
เหมือนกนั ทั้งในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
                      2. เพือ่ใหสวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรมที่มีการบูรณาการมิติหญิงชาย
กับภารกิจของหนวยงาน โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม และลงสูประชาชนกลุมเปาหมาย
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หรือผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรใหไดรับความเปนธรรม เกิดความเสมอภาคทางสังคม 
                     3. เพื่อสงเสริม สนับสนนุ ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นําพันธกรณีระหวางประเทศ 
ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ บูรณาการรวมกับการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีสงผลใหประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับในเวทีสากล และสังคมโลก ทําใหเกดิภาพลักษณที่ดีของประเทศ มีความเสมอภาคเปน
ธรรม และเทาเทียมกันในสังคม 
                     4. เพื่อเสริมสรางโอกาสใหแกสตรีไดสามารถเขาถึง มโีอกาสทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม และมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา สงผลใหสตรีไดมี
สถานภาพท่ีดีขึ้น ไดรับการยอมรับจากสังคมและมีโอกาสแสดงศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มความสามารถ 
                     5. เพื่อใหสตรีมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจในสิทธิสตรี สามารถลดปญหาท่ีสตรีถูก
ลวงละเมิดสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

สค. ไดดําเนินการกิจกรรม ในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2551  มีการดําเนินกจิกรรม 15  กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 3,459 คน ดังนี้ 

 1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการสงเสริมจริยธรรมของขาราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ครัง้ที่ 1 เพื่อสรางองคความรูรวมกันในประเด็นพื้นฐาน

ของการสงเสรมิความเสมอภาคระหวางหญงิชาย และการสรางกลไก/ทักษะในการสรางระบบคุมครองและ

ปกปองสิทธิของตนเอง รวมทั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม พม. เมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 ณ หองประชุม 3 อาคาร 60 ป  บานราชวิถี จํานวน 13 คน  
 2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการสงเสริมจริยธรรมของขาราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ครัง้ที่ 2 เพื่อสรางองคความรูรวมกันในประเด็นพื้นฐาน
ของการสงเสรมิความเสมอภาคระหวางหญงิชาย และการสรางกลไก/ทักษะในการสรางระบบคุมครองและ
ปกปองสิทธิของตนเอง รวมทั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม พม. เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมดรุณวิถีชั้น 2  บานราชวิถี จํานวน 14 คน 

 3) การประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟู
ผูประสบภัยและชุมชนในมิติหญิงชาย ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นทีข่องท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรือ่ง
การจัดการภัยพิบัติที่มีมิติหญิงชาย  สงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกร
ทองถิ่น รวมทัง้องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟผููประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติ
หญิงชาย เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 60 ป กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน 

 4) ประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟูผูประสบภัย
และชุมชนในมิติหญิงชาย ครัง้ที่ 3 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ของทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรื่องการจัดการภัย
พิบัติที่มีมิติหญิงชาย  สงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรทองถิน่ รวมทั้ง
องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟูผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 19 คน 
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 5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว” เพื่อ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของหญิงและชายแกผูนํา
ทองถิ่น สงเสรมิใหผูนําทองถิน่สามารถเปนแกนนําในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในบทบาหนาที่ของหญงิชายสู
ครอบครัว และสังคมไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว เปนการลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการถูกเอา
รัดเอาเปรียบของสตรีในครอบครัว อนัเปนสาเหตุสําคัญของการหยาราง เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2550 ณ 
สวนบัวรีสอรท อ.หางดง จ.เชียงใหม  ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
คณะกรรมการพัฒนาตําบล คณะทํางาน  ศพค. สมาชิกสภาเทศบาล ต.ปาครั่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ จํานวน 95 คน 

 6) โครงการบมเพาะยุวอุตสาหกร Friend Kids dip Camp เพื่อเสริมแนวคิดหลักการการ
ประกอบการท่ีดี ผนวกแนวคดิเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย (Gender) ใหแกบุตรหลานของเจาหนาที่กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม โดยใชชวงเวลาปดภาคการศึกษา เพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตสวนตัว 
การศึกษา ชีวิตสังคมและการงาน เพื่อสรางเยาวชนที่ดีใหแกสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 
2550  ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม กรงุเทพฯ จํานวน 27 คน ประกอบดวย บุตรหลานของเจาหนาที่กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม  (อายุ 4-12 ป) 

 7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รุนที ่1  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถงึความสําคัญของการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย อันจะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการบูรณาการมิติหญิงชายตอภารกิจของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการปรับทัศนคติ และเสริมสรางแนวคิดตอการสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายในองคกร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จํานวน 32 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/สคข. 1-9/หัวหนากลุม/สวน/ฝาย 
(สวนภูมิภาค) 

 8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รุนที ่2  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถงึความสําคัญของการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย อันจะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการบูรณาการมิติหญิงชายตอภารกิจของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการปรับทัศนคติ และเสริมสรางแนวคิดตอการสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายในองคกร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จํานวน 32 คน ประกอบดวย หัวหนากลุม/สวน/ฝาย (สวนกลาง)  

 9) การประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟู
ผูประสบภัยและชุมชนในมิติหญิงชาย ครั้งที่ 5 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นทีข่องท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรือ่ง
การจัดการภัยพิบัติที่มีมิติหญิงชาย สงเสรมิการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกร
ทองถิ่น รวมทัง้องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟผููประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติ
หญิงชาย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 10 คน 

  10) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการ
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สรางศักยภาพดานองคความรูมิติหญิงชาย และสรางทักษะในการผลักดันนโยบาย วัตถุประสงค  เพื่อให
บุคลากรของ สค. มีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องบทบาทความสัมพันธหญิงชาย โดยการ
ปรับเจตคติในแนวคิดและหลักการในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สามารถบูรณาการเรื่อง
บทบาทความสัมพันธหญิงชาย ลงสูการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 ณ 
โรงแรมรอแยลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนดสปา จังหวัดนครนายก จํานวน 41 คน ประกอบดวย ขาราชการและ
พนักงานราชการของ สค. ที่บรรจุใหมและโอนยาย ต้ังแตป 2548 เปนตนมา 

11) การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวันสตรสีากล เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานเนื่องใน
วันสตรีสากล ประจําป 2551  การพิจารณาสาขาสตร/ีบุคคล/หนวยงานดีเดนดานตาง ๆ และหลักเกณฑการ
คัดเลือก รวมทัง้ การพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หนวยงานดีเดนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 37 คน 

12) สัมมนาเสริมสรางความตระหนักดานความเสมอภาคหญิงชาย โดยดําเนินการรวมกับกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อใหนักวิชาการฝกอาชีพแรงงาน เจาหนาที่บรหิารงานฝกอาชีพและ
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในประเด็นมิติหญิงชาย และการวิเคราะหบทบาทหญิงชาย 
สามารถบูรณาการมิติหญิงชายกับภารกิจหลักของหนวยงานในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณไดอยางถูกตอง รุนที่ 1 เมื่อวันที ่9-11 มกราคม 2551 ณ โรงแรมทีค การเดน สปา รีสอรท 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 57 คน  

 13) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจประเด็น

มิติหญิงชาย ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อ

นําไปใชในการปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุขและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหา

และความตองการของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาล

เนื่องในวันสตรสีากล จํานวน 1,041 คน ดังนี้ 

      - ครั้งที่ 1  เมือ่วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหมจํานวน 250 คน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคเหนือ  

     - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค. 2551 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จาํนวน 

235 คน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคใต   

     - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-7 ก.พ. 2551 ณ โรงแรมเจริญศร ีแกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 253 คน 

     - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ. 51 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร 

จํานวน 303 คน 
 14) จัดกิจกรรมเนือ่งในวันสตรีสากล (8 มีนาคม)  เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจในประเด็น
มิติหญิงชาย การคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี/ครอบครัว การสงเสริมศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และสามารถนาํไปใชในการปฏิบัติงาน/ชีวิตประจําวันได รวมทั้ง คนหาปญหา
และความตองการของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาล
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เนื่องในวันสตรสีากล ประจําป 2551 จํานวน 1,765 คน ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  ผูบริหารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) หัวหนาศูนยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยประสานงานดานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (GFP) ผูแทนภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบนัการศึกษา กลุม/ 
องคกรสตร ีองคกรประชาชน และสื่อมวลชน   
 - เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551  ณ หองประชุมชัน้ 3 อาคาร สค. จํานวน 25 คน 
 - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด กรงุเทพฯ จํานวน 99 คน 
 - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2551 ณ หองประชุมชัน้ 3 อาคาร สค. จํานวน 77 คน 
 - เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ จํานวน 1,469 คน 

 15) การสรางกระแสความเสมอภาค จํานวน 261 คน ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี ้
 - ประชุมคณะทํางานจัดสัมมนาเผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ประเด็นผูหญิงและการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. 
จํานวน 20 คน  
 - การสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการมิติความพิการสูกระแสหลกัดานการพัฒนาสตรี” เพื่อให
ความรูเรื่องสิทธิที่เสมอภาคแกสตรีพิการ และเพื่อสรางเครือขายการทํางานพัฒนาสตรีใหครอบคลุมถึงสตรีพิการ
เมื่อวันที่  4-6 มีนาคม 2551 จาํนวน 23 คน   ประกอบดวย สตรีพิการ บรุุษพิการ และผูนําสตรี  
 - การสัมมนา เรือ่ง “กาวยางที่เทาเทียม”  เพื่อเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติ สรางความรู
ความเขาใจและความตระหนักในการเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรม
ศิลปากร และเพื่อใหสามารถนําความรูในเรื่องมิติหญิงชายไปกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน รวมทั้ง
การบูรณการกับงานดานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2551 ณ หอง
ประชุมสํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ  จํานวน 162 คน ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรใน
สังกัดกรมศิลปากร ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  
 - การฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที ่9 เพื่อเสริมสรางและ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ สรางความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องเพศ บทบาทความสัมพันธระหวางหญิง
ชาย และการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหกับผูเขาฝกอบรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2551 ณ 
วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 56 คน ประกอบดวย ขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         3.2  โครงการคุมครองสิทธิสตรี สค.ไดดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม จํานวน 394 คน ดังนี ้
         1) การประชุมผูบริหารของกรุงเทพฯ และ สค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน และสงผานนโยบายและรูปแบบการพฒันาระบบคุมครองสิทธิสตรใีห
กรุงเทพฯ นําไปขยายผลตอในชุมชน ณ โรงแรมปริน๊ซพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 จํานวน 
80 คน ประกอบดวย ผูบริหารกรุงเทพฯ ผูบริหาร สค.   ผอ.ศูนยสหวิทยาการชุมชนศึกษา  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มสธ.  หัวหนาศูนยพิทักษสิทธิสตรี  มูลนิธิเพื่อนหญิง   สสส.  ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 
จํานวน 5  แหง ส่ือมวลชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเพื่อคุมครอง
สิทธิสตรีในชุมชน และชี้แจงนโยบายและกลไกภาครัฐในการคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน กทม. เพือ่นาํเสนอผล
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การดําเนินโครงการพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน ณ โรงแรมปริน๊ซพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551 จํานวน 129 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการเขต กทม. 50 เขต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลใน
สังกัด กทม. 9 แหง และหนวยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งปฏิบัติหนาที่ดานสตรี/เด็ก 70 คน  
 3) การสงเสริมและพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรี  “ยุติการละเมิดสิทธิ สตรี” เพือ่สรางขวัญ
กําลังใจแกชุมชนและหนวยงานนํารองที่ปฏิบัติงานในการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีในชุมชนกรุงเทพมหานคร
และเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานของชุมชนนํารองในการพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ หอประชุมใหญบานมนังคศิลา สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  
กรุงเทพฯ จํานวน 142 คน ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานเขต 50 เขต  สํานักพัฒนาสังคม  สํานักการแพทย  
สํานักอนามัย  สํานักการศึกษา และแกนนําชมุชนนํารอง 6 ชุมชนของกรงุเทพมหานคร  เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อน
หญงิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสือ่มวลชน 
 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางทักษะการทํางาน การคุมครองสิทธิสตรีแกเจาหนาที่
สํานักงานเขตและชุมชนนํารองในพื้นที ่6 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะการ
ทํางานคุมครองสิทธิสตรีในชุมชนกรุงเทพมหานคร แกแกนนําชุมชนนํารอง และเจาหนาที่เกี่ยวของ รวมท้ัง 
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานดานการคุมครองสิทธิสตรีกับศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ   เครอืขายสหวิชาชีพจากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรชุมชนของจงัหวัด
ชุมพร เมือ่วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรนิซ พาเลซ  จํานวน 43 คน ประกอบดวย แกนนํา
ชุมชนนํารอง 6 ชุมชน ที่ไดรบัการคัดเลือก สํานักงานเขต 6 เขต ที่รับผิดชอบชุมชนนํารอง สํานักพัฒนา
สังคม สํานักการแพทย สํานกัอนามัย  สํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สค. มูลนิธิเพื่อนหญิง และ มสธ. 

3.3 โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี  สค. ไดดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม จํานวน 650 คน 

ดังนี้ 
   1) กิจกรรมบูรณาการรวมกับโครงการสงเสริมความเสมอภาคของหญงิและชาย โดยการจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจประเด็นมิติหญิงชาย 
ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุขและยั่งยืน รวมทัง้เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ
ของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาลเนื่องในวันสตรี
สากล ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมสวนบวัรีสอรท อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม
จํานวน 250 คน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 250 คน 
      2) กิจกรรมบูรณาการรวมกับโครงการสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจประเด็นมิติหญิงชาย 
ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุขและยั่งยืน  รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ
ของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาลเนื่องในวันสตรี
สากล ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12-14  กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร 
จํานวน 330 คน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับเขตและระดับจังหวัด ไดแก สสว. 1, 2, 
3, 4 และ 8 พมจ. สํานักงานทองถิ่นจงัหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนยพัฒนาสังคม และตัวแทน
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กลุมประชาชนในทองถิ่นจากภาคสวนตางๆ จาก 29 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก   
ส่ือมวลชน และเจาหนาที่ 

 3) จัดประชมุเชงิปฏิบัติการเตรียมการประชมุคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตร ี(CSW) สมัยที่ 

52 เมือ่วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรินซตัน ปารค สวีท กรุงเทพฯ จํานวน 25 คน ประกอบดวย 

คณะผูแทนไทยและเจาหนาที่ 

 4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการประชุมเอเปคดานสตรี ระยะที่ 1 เมือ่วันที่ 25 มนีาคม 

2551 ณ หองประชุมดรุณวิถีชั้น 2 กรุงเทพฯ  จํานวน 45 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ศูนยประสานงานดาน

ความเสมอภาคระหวางหญงิชายระดับกรม กองท่ีเกี่ยวของและผูประสานงานดานบทบาทหญิงชายในระดับ

คณะกรรมการตาง ๆ ในกรอบเอเปค 
 
ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว และเกิดผลสําเร็จตามผลผลิตต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 รวมทั้งส้ิน 4,503 คน 
4. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัว

เขมแข็ง จํานวน 245,000 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
 4.1 โครงการสมัชชาครอบครัวและขับเคลื่อนราง พ.ร.บ. สงเสริมครอบครัว พ.ศ. …  

มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อสรางกระแสใหสังคมตระหนักถงึความสําคัญของสถาบนัครอบครัว 
2. เพื่อระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรคที่จะนําไปสู

การสงเสริมพัฒนาครอบครัวใหเขมแข็งของทุกภาคสวนในสังคมเพื่อยกยองสดุดีครอบครัวที่เปนแบบอยางใน
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวใหเขมแข็ง และแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางของการพัฒนาครอบครัว 

      โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา มีผูเขารวมจํานวน 12,763 คน ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ขอความรวมมือ และสนับสนุนงบประมาณให พมจ. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดและจัดงานวันครอบครัว ป 2551 ใน 75 จังหวัด ระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 2551 โดยมี
ผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 11,627 คน  

2. ขอความรวมมือ และสนับสนุนงบประมาณให สสว. เขต 1-12 จัดประชุมสมัชชาครอบครัว
ระดับภาคและจัดตลาดนัดความรูดานครอบครัวนําเสนอตัวอยางการพัฒนาครอบครัวที่ดีและมีผลงานเปน
รูปธรรม (Best Pratice) ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2551 โดยมีผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 1,136 คน 

3. สค. ดําเนินการจัดงานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2551 ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 675 คน 

   4.2 โครงการครอบครัวอบอุน  ประกอบดวยงานนโยบายสําคัญ 2 เรื่อง คือ  
                       นโยบายรณรงคการใชเวลาของครอบครัว*  มีวัตถุประสงคเพื่อ  

  1) รณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนกัถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมี
การใชเวลาอยูรวมกับครอบครัวมากขึ้น   
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  2) สงเสริมใหครอบครัวไดทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน 
ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิก   

  3) เพือ่สํารวจการรับรู / ความเขาใจของประชาชนในการใชเวลารวมกันของครอบครัว   
                    ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก   

     กิจกรรมที่ 1  จัดทํา/เผยแพรส่ือรณรงคการใชเวลาของครอบครัว  (ผลการดําเนินงาน : 
กําลังจัดทํา TOR) 
  กิจกรรมที่ 2  จัดงานเรารักวันอาทิตยวันของครอบครัวในสวนกลาง (ผลการดําเนินงาน : 
กําลังเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติดําเนินการ)  
  กิจกรรมที่ 3  สนับสนุนการจดักิจกรรมการใชเวลาของครอบครัวในสวนภูมิภาค  
ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัด  และ การจัดทําส่ือสําเร็จรูปเพื่อการรณรงคสนบัสนุน
จังหวัด และเครือขาย (ผลการดําเนินงาน : ไดโอนเงนิงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานใหแกจังหวัดใน
ภูมิภาค 75 แหงๆละ 50,000 บาท (รวม 3,750,000 บาท) เรียบรอยแลว  สําหรับการจัดทําและเผยแพรส่ือ
สําเร็จรูปฯ ไดดําเนินการจัดทําส่ือฯ ครั้งที่ 1 จํานวน 9 รายการ (งบประมาณ 2,220,00 บาท) เรียบรอยแลว  
ขณะนี้ กําลังดําเนินการจัดทําส่ือสําเร็จรูป ครั้งที่ 2 จํานวน 4 รายการ (งบประมาณ 386,805 บาท)  
  กิจกรรมที่ 4  สํารวจเพื่อประเมินผลการรณรงคการใชเวลาของครอบครวั (ผลการ
ดําเนินงาน :  สค. ไดแจงแนวทางการดําเนินงาน และกรอบการประเมินผลไปยังจังหวัด  ขณะนี้ อยูระหวาง
การจางเหมาพิมพแบบประเมนิผลกอนและหลังการจัดกิจกรรม)     
                      หมายเหตุ 1. กิจกรรมนี้ สค. ไดกําหนดเปนตัวชี้วัดท่ี 3.3 เพื่อประเมนิผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน  โดยวัดความรูของประชาชนเกี่ยวกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครัว ใน
ปงบประมาณนี้ดวย  
                                   2. กลุมเปาหมายในจังหวัดภูมิภาค 75 แหงๆละ 200 คน รวมไมตํ่ากวา 15,000 
คน  ทั้งนี ้จะนบัรวมกลุมเปาหมายเมื่อแลวเสร็จโครงการในปลายปงบประมาณ 
                        นโยบายสงเสริมการเตรียมความพรอมกอนมีครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ  
                    1) เพือ่รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมกอนมี
ครอบครัว   
                    2) เพือ่ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคูแกประชาชนที่วางแผนจะแตงงานมีครอบครัว   
อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตคูที่ผาสุกและมีคุณภาพ  ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ
เรียบรอยแลว ดังนี้   
     กิจกรรมที่ 5  อบรมเตรียมความพรอมกอนสมรส (ผลการดําเนินงาน : สค. ไดดําเนินงานจัด
อบรมหลักสูตรการเตรียมพรอมกอนมีครอบครัว จํานวน 3 รุน แลวเสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้  
                        รุนที่ 1 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2550 ณ หองอยุธยา โรงแรมเซน็จูรี่ ปารค กทม. โดยมี นายสุ
วิทย ขันธาโรจน ผอ.สค. เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม จํานวน 21 คู รวม 42 คน 
วิทยากร จํานวน 8 คน นอกจากนั้น  มีราน Wedding Studio, ผูสังเกตการณ ส่ือมวลชน ผูบริหารและ
เจาหนาท่ี สค. รวม 106 คน  
                   รุนที่ 2  วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2550 ณ หองแกรนดเมอรริเด่ียน โรงแรมซีซาร พาเลซ พัทยา 
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จ.ชลบุรี โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม 31 คู รวม 62 คน วิทยากร จํานวน 8 คน นอกจากนั้น มีผูสังเกตการณ 
ส่ือมวลชน  ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. จํานวน 15 คน รวม 100 คน  

        รุนที่ 3  วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองอยุธยา โรงแรมเซน็จูรี ่ปารค 
กทม. โดยมี นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน รกท.ผอ.สค. เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม 
20 คู รวม 40 คน  วิทยากร จํานวน 9 คน นอกจากนั้น  มีราน Wedding Studio, ผูสังเกตการณ  ส่ือมวลชน 
ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. รวม 104 คน  
  กิจกรรมที่ 6  ผลิตส่ือวีดีทัศนสงเสริมครอบครัวใหม (ผลการดําเนินงาน : ไดดําเนินการผลิต
ส่ือวีดีทัศนฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว จํานวน 20,000 แผน  ทั้งนี้ ไดประสานของความรวมมือไปยังอําเภอ
เมืองทั่วประเทศ และ กทม. ทั้ง 50 เขต  ใหมอบวีดีทัศนฯ และ คูมือเสริมสรางชีวิตคู ใหแกคูสมรสที่มาจด
ทะเบียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 และจัดสงไปยังหนวยงานตางๆ ไดแก พมจ.75 แหง  ทุกอําเภอทั่ว
ประเทศอีก  876 แหง เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตามส่ือของหนวยงานตางๆ ดวย)   

4.3 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ทักษะการดําเนินงานของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดย สค.ไดดําเนินการจัดประชุม/
สัมมนา  ดังนี้ 

          1) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อวันที่ 21-24  มกราคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริน๊เซส จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมายไดแก 
คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระเกียรติ 19 ศูนย(จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวม
จํานวน  156  คน 

          2) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคใต เมื่อวันที่ 4-7  
กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. 
เฉลิมพระเกียรติ 14 ศูนย (จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  138  
คน 

         3) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคกลาง เมื่อวันที่  11-14  
กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี  กรงุเทพฯ กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระเกียรติ 
25 ศูนย(จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  161 คน 

         4) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคเหนือ เมือ่วันที่  10-13  
มีนาคม  2551  ณ โรงแรมอมรินทร ลากูน จังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิม
พระเกียรติ  17 ศูนย(จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  125  คน 

4.4 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 

      1. เพือ่พฒันามาตรฐานครอบครัวเขมแข็งใหสามารถนําไปใชในการสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวใหเขมแข็งตอไป 

           2. เพือ่ดําเนินการตามมาตรการครอบครัวเขมแข็ง และสงเสรมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามมาตรการครอบครัวเขมแข็งอยางเปนรูปธรรม 

           3. เพือ่สงเสริม ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
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แผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2551-2556 
           4. เพือ่ใหมีเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น องคความรู และการดําเนินงานในการ

พัฒนาสถาบันครอบครัวรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และภาคีเครือขาย 
        โดย สค.  ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแขง็ครั้งที ่1-3  

เมื่อวันที่ 20 กมุภาพันธ 3 มนีาคม และ 18 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ณ อาคารสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ชั้น 3 โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน รวมจํานวน 61 คน 

                     4.5 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวไทย 5 จังหวัดชายแดนใต  
            1) การสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูชีวิตคูตองรูกัน มีวัตถุประสงคเพื่อ  

                         - เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของสถาบันครอบครัวและมี
ความรูความเขาใจ ในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข 

                         - เพื่อสรางโอกาสใหครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นซึง่กันและ
กัน มีสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว และสามารถบริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชน        

                         - เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน
ในการสรงความเขมแข็งใหกบัสถาบันครอบครัว 

                      โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน  
                       - รุนที ่1 เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรงุเทพฯ 

กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค., จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  
119 คน 

                       - รุนที ่2 เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค., จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  81 
คน 

         2) การสัมมนาเสริมสรางทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนใต และ
ทัศนศึกษาการฝกอาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

 - สรางความตระหนักในความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
 - สรางความรูความเขาใจในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข มีสัมพันธภาพ

ที่ดีในครอบครวั และการเรียนรูดานการพฒันาอาชีพใหกับครอบครัวของคณะทํางาน ศพค.  จนท.อบต. 
และ จนท.พมจ.และ สสว. ใน 5 จังหวัดชายแดนใต 

              ซึ่ง สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน  
           - รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนวิ กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย

ไดแก คณะทํางาน ศพค.และครอบครัว,จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  142   
คน 

           - รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. และ ครอบครัว, จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 166 คน 
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ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 และเกิดผล
สําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 43,224 คน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 1. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 
 2. แผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสรมิ

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ขอ ก การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความ
เขมแข็งใหกับกระบวนการประชาสังคม 

 3. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
5.  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
6. กรอบพนัธกรณีระหวางประเทศ 

                    6.1  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of Discrimination against Women : CEDAW) 
                    6.2  ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration 
and Platform for Action) 
                    6.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 

  7. ปฏิญญา และแผนความรวมมือระหวางประเทศดานสตรีตาง ๆ ที่ผูนาํรัฐบาลของประเทศ
ไทยไดลงนามไว  ไดแก  ปฏิญญาเพื่อความกาวหนาของสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the 
Advancement of Women in  ASEAN)  ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน  
(Declaration on the Elimination of  Violence against Women in the ASEAN Region)  แผนปฏิบัติการ
เพื่อความกาวหนาของสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย (Work Plan for Women’s Advancement and 
Gender Equality,  2005 - 2010)    และแผนปฏิบัติการเพื่อนําปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี
ในภูมิภาคอาเซียนไปสูการปฏิบัติ (Work Plan to Operationalise the Declaration on the Elimination of  
Violence against Women in the ASEA Region)   เปนตน  

 8. ขอตกลงความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยเปนหนึ่งใน
สมาชิกผูกอต้ังตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration, 8 August 1967) และมีพันธกรณีที่จะตอง
ดําเนินการ และสงเสริมการดําเนินการตาง ๆ ที่เปนการเสริมสรางความรวมมือในระดับภูมิภาค 

 9. ภารกิจของ สค. ในดานการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
               10.  กรอบการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพือ่ใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมอืงทองถิน่ ป 2551 ชดัเจน และมีการประชุม ชี้แจง รวมหารือในการดําเนนิโครงการอยางใกลชิด 
               11. เครือขายมีความพรอมและประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ   

12.ความรวมมือของเครือขายในการทํากิจกรรมขยายผล 
13.ความรวมมือของหนวยงานภายใน พม. และเครือขายพื้นที่  
14. พมจ. ทุกจังหวัด สสว. พส. 
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15. การใหคําแนะนําปรึกษา การส่ือสาร การประสานงานอยางสม่ําเสมอ 
               16. มีเอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธรณรงคและสงเสริมใหสตรีเขาสูการเมืองทองถิน่ 

17. การสนับสนุนงบประมาณ  และความชวยเหลือดานเทคนิค จากหนวยงาน / องคกรระหวาง
ประเทศ เชน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และกองทุนเพือ่การพัฒนาสตรีแหงสหประชาชาติ  (UNIFEM) 
เปนตน  

18.   การสนับสนุน และความรวมมือจากหนวยงาน / องคกรเครือขายในภาคสวนตาง ๆ เชน  
กรมพฒันาฝมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  กระทรวง
อุตสาหกรรม และสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. ผูเขารวมสัมมนาบางสวนเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายที่กําหนด มีผลทําใหการขยายผล  
องคความรูที่ไดรับจากการสัมมนายังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายตามที่ตองการ 

2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีไมเพียงพอ 
3. การจัดเก็บขอมูลจากองคกรเครือขาย ตองอาศัยความรวมมือจากองคกรเครอืขายที่เขารวม

โครงการ และมีการตอบแบบประเมินไมสมบูรณ ทําใหไดขอมูลไมครบถวน 
4. การตอบแบบสอบถามของผูเขารวมสัมมนาบางคนมีการ copy คําตอบจากแบบสอบถามของ

คนอื่น ทําใหขาดขอเท็จจริง และความคิดเห็นในดานตาง ๆ บางสวนจากการประเมินผล 
5. ขอจํากัดดานงบประมาณที่จะจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
6. ระเบียบงบประมาณบางอยาง เชน คาอาหารที่กําหนดไวตํ่าเกินไป ไมสอดคลองกับราคา

คาอาหารที่ตองจายจริงสําหรบัผูเขารวมประชุมที่เปนชาวตางชาติ 
 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานสรปุผลการสัมมนาโครงการตางๆ 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจการสัมมนาโครงการในแตละภาค 
3. ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
4. หนังสือเชิญเครือขายรวมงาน / กิจกรรม ของ สค. ในวาระตาง ๆ  
5. แบบรายงานผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี (แบบ สค. 2)    
6. หนังสือประสานงานเครือขาย 
7. แบบประเมนิหลังการสัมมนา 
8. ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
9. สรุปผลการสัมมนา 
10.เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม  
11.CD เอกสาร ส่ือการนําเสนอ และภาพถายประกอบการประชุม  
12.ภาพถาย CD วิดีทัศน และเทปบันทึกเสียง กระเปาเอกสาร ของที่ระลกึ และอุปกรณตางๆ    

ที่ใช 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   29   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.2 จํานวนศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชนนํารอง (75 ศูนย) ที่ดําเนนิการผานเกณฑ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว     

ผูจัดเก็บขอมูล :  
นายนพดล  มหกรรมโกลา             
 หัวหนากลุมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัว 
นางสาวศิริพร  สันติกุล   นักพัฒนาสังคม 5    

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท :   0 2306 8773 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
เกณฑขอที่ 1 มีเครือขายการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว 
          ศพค.มีเครือขายในการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว เพื่อสามารถดูแลทุกครอบครัวใน
ชุมชนไดอยางทั่วถึงและเอื้อตอการกระจายขาวสารของศพค. โดยการแบงพื้นที่ใหคณะทํางานแตละคนดูแล 
หรือมีการคัดเลือกคณะทํางานที่เปนตัวแทนของแตละพื้นที่ หรือมีการจัดรูปแบบตามที่คณะทํางาน
เห็นสมควร ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่มีการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัวที่ผานมา เชน 
ตัวอยางครอบครัวที่เขารวมกิจกรรมหรือไดรับการชวยเหลือ เปนตน 
เกณฑขอที่ 2 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง 
                     ศพค.มีการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมความเขมแข็งและสรางเสริมความอบอุน
ใหแกสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ศพค.มีการจัดกิจกรรมตั้งแตปที่
จัดต้ัง โดยดูจากจํานวน ความถี่ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลสําเร็จในแตละครั้งที่ผานมา จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม ความหลากหลายของผูเขารวมกิจกรรม เปนตน 
เกณฑขอที่ 3 มีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
                     ศพค.มีชองทางที่ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม ของศพค. ทั้งนี้ตอง
สอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิตและทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นที่ เชน ปาย เอกสารแผนพับ เสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน การพบปะเมื่อมีการรวมกลุมในชุมชน อาทิ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เวทีประชาคม เปน
ตน 
เกณฑขอที่ 4 คณะทํางานสามารถถายทอดความรูดานครอบครัว 
                     ศพค.มีคณะทํางานที่สามารถถายทอดความรูดานครอบครัวใหแกประชาชนในชุมชน หรือ
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆได 
เกณฑขอที่ 5 สามารถจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนในการดําเนินงาน 
                     ศพค.แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของ ศพค. ไมวาจะเปนงบประมาณ เอกสาร วัสดุอุปกรณ 
สถานที่ วิทยากร เปนตน 
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ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2548 2549 2550 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน(นาํรอง 6 ศูนย) 

  6 ศูนย 
ผาน

เกณฑ 5 
ใน 5 ขอ 

  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

45 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

53 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

60 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

68 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

75 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนนํารอง (75 ศูนย) ที่
ดําเนินการผานเกณฑ 

3 N/A 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
                สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดดําเนินการจัดสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปน
วิทยากรดานครอบครัว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเกณฑการดําเนินงานศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชน ใหแก
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 75 จังหวัด โดยแบงการจัดสัมมนาออกเปน 4 ภาค ไดแก 

   1) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ
วันที่  21-24  มกราคม  2551  ณ  โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมายไดแก 
คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระเกียรติ 19 ศูนย(จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวม
จํานวน 156  คน 

   2) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคใต เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ 
2551 ณ  โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.  
เฉลิมพระเกียรติ 14 ศูนย (จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  138  คน 

   3) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคกลาง เมื่อวันที่ 11-14  
กุมภาพันธ  2551  ณ   โรงแรมรอยัล ซิต้ี  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระ
เกียรติ 25 ศูนย (จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  161  คน 
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                4) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคเหนอื เมื่อวันที่ 10 – 13  
มีนาคม  2551  ณ   โรงแรมอมรินทร ลากนู  จงัหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. 
เฉลิมพระเกียรติ  17 ศูนย (จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  125  คน   
                 โดยศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชนท้ัง 75 ศูนย อยูระหวางการนําความรูที่ไดไปปรับใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการดําเนินการตามเกณฑชี้วัด และรายงานผลการดําเนินงานใหแกสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทราบ  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. นโยบายของรฐับาลที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานใหแกศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

2. การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน 

3. ทุนทางสังคมที่ ศพค.มีอยู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น โครงสรางที่ไมเปนทางการของชุมชน  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. การรายงานผลการดําเนินงานของ ศพค. ในชวง 6-9 เดือนอาจจะยังไมสมบูรณเนื่องจาก
การดําเนินงานใหบรรลุผลตามเกณฑทั้ง 5 ขอของบางศูนย ไมสามารถทําไดในกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว 
ศพค.จึงรอใหมกีารปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จงึมีการรายงานผลใหแก พมจ. และ สค. ตามลําดับ 

2. รูปแบบการดําเนินงานของแตละเกณฑเปนการดําเนินงานดานสังคมที่อาจจะไมมีรูปแบบ
ตายตัว ขึ้นอยูกับบริบทของแตละพื้นที่  

3. ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมในบางพื้นที่อาจเกิดกรณีที่ทําใหไมสอดคลองกับชวงเวลาการ
รายงานผลแกทางราชการ ขึน้อยูกับปจจัยภายนอกที่อาจมากระทบเชน การรวมกลุมของประชาชนในชุมชน
ที่ตองสอดคลองกับฤดูกาลทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาความไมสงบ   
เปนตน 
หลักฐานอางอิง :   

1. แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2. แบบติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
4. หนังสือราชการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.3  รอยละของประชาชนที่มีความรูเกีย่วกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายใน
ครอบครัว 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางศิริกุล  อนิทรพาณิชย     
หัวหนากลุมการวิจัยและสารสนเทศ  สํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว    

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท :   0 2306 8772 

คําอธิบาย :      
 การใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครวั หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดทํา

กิจกรรมที่มีคุณคารวมกนั เปนเวลาที่สมาชิกไดมีการแลกเปล่ียนเรยีนรูรวมกนั ทัง้ทางความคิด ความรูสึก และ
การปฏิบัติตน เปนเวลาที่ผูใหญจะไดทําหนาที่ในการเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับลูกหลาน รวมทั้งเปนชวงเวลาที่ผูใหญจะไดสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก  

หากความสัมพันธในครอบครัวมีความแนนเฟน เด็กจะมีความมั่นคง รักคนในครอบครัว รูจักรัก
ผูอื่น มีเมตตา และมีความเขมแข็งในการตอสูกับชีวิตในสังคมตอไป 

ประเด็น (เงื่อนไข) การประเมิน คือ ประชาชนจะตองมีความรูวาการใชเวลาอยางมีคุณภาพ
ภายในครอบครัวนั้น  สมาชิกในครอบครัวจะตองมีการ...   

1. ทํากิจกรรมรวมกัน   
2. แสดงออกถึงความรักความอบอุนภายในครอบครัว  
3. เขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือ กิจกรรมในชุมชน / สังคม 
4. พูดคุย และปรกึษาหารือรวมกัน  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งทางความคิด ความรูสึก และการปฏิบัติตน 
6. มีการปฏิบัติบทบาทหนาที่ที่พึงมีตอครอบครัว  

                  7. ครอบครัวใหการดูแล เลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก    
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                    อยูระหวางการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

ขอมูลพื้นฐาน 

2548 2549 2550 2549 2550 

รอยละของประชาชนที่มีความรู/ความเขาใจใน
ความสําคัญของการมีกิจกรรมและใชเวลา
รวมกันภายในครอบครัว   

97.8 99.0 N/A 1.20 N/A 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  

เงื่อนไข :     
• ประเมินใชแบบประเมินผลกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 

• การกําหนดเกณฑการประเมินผลประชาชน โดยหากประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการใชเวลาอยางมี
คุณภาพภายในครอบครัว  คิดเปนรอยละ 70 ขึ้นไป ถือวาประชาชนผานเกณฑการประเมินผล  

• ผลการสํารวจประชาชนทุกคนตองมีความรูเฉล่ียแตละพ้ืนท่ีรอยละ 70  
• ในการสํารวจตองมีการรายงานสรุปผลของกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินงาน  
• มีการรายงานผลเปรียบเทียบความรูของประชาชนกอนและหลังการเขารวม 

• มีรายละเอียดเงื่อนไข/ดัชนี/ตัวชี้วัด ในการประเมินการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครัว  
• ผลการสํารวจ ตองมีการเผยแพรสูสาธารณะ ภายใน 31 พฤศจิกายน 2551  
• การดําเนินงานตองสํารวจ อําเภอเมือง 75 จังหวัด และ กทม.อยางนอย 8 เขต ในการประเมินผลฯ จะมี

การสุมตรวจจากเอกสาร/หลักฐาน หากพบวา การสํารวจไมครบตามที่กําหนด จะปรับลดคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 1.0 คะแนน  

• กรณีรายงานไมระบุผลเปรียบเทียบ จะปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 0.5 คะแนน  
• กรณีรายงานไมระบุ เง่ือนไข/ดัชนี/ตัวชี้วัด ในการประเมินการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครัว      

จะปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 0.5 คะแนน  
กรณีไมมีรายงานผลการสํารวจ เผยแพรสูสาธารณะ ภายใน 31 พฤศจิกายน 2551 จะปรับลดคะแนนที่ไดรับของ
ตัวชี้วัดลงไมเกิน 0.5 คะแนน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของประชาชนที่มีความรู
เกี่ยวกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพ
ภายในครอบครัว 

3 N/A 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

การดําเนินงานรณรงคการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ และรณรงควันอาทิตยเปน
วันครอบครัว  ประจําป 2551 มีการดําเนินงานในสาระสําคัญ 5 ประการ  สามารถสรุปไดดังนี้ 

   การรณรงคสรางกระแส โดยจัดทํา/เผยแพรส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ   มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

     -  จัดทํา / เผยแพรสปอตโทรทัศน สปอตวิทยุ  ความยาว 1 นาที และ 30 วินาที ระหวาง 
ก.พ. – เม.ย. 51  
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  สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด  มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
            -  สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดในภูมิภาค จังหวัดละ 50,000 บาท  (รวม 3,750,000 บาท)  

                      -  จัดทําส่ือสนับสนุนการรณรงคใหกับจังหวัด และ ภาคีเครือขาย  ไดแก  CD-Romใหความรู
ทางโทรทัศน/สปอตโทรทัศน,  CD-Romใหความรูทางวิทยุ/สปอตวิทยุ, โปสเตอร, ปายผาไวนิล 3 แบบ, ที่คั่น
หนังสือ,  ใบปลิว,  สต๊ิกเกอร, แฟม,  สมุดโนต, สมุดบันทึก,  คูมือ,  แผนพับ   

  สวนกลางและสวนภูมิภาคประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม  มีการดําเนินงาน ดังนี้   

  -  มีหนังสือขอความรวมมือรวมรณรงคฯ ไปยังหนวยงานระดับกระทรวง และกรม จํานวน 
21 แหง  เพื่อรวมรณรงคการใชเวลารวมกันของครอบครัวตอไป และขอความรวมมือเผยแพรส่ือรณรงคฯ 
ไดแก ปายผาไวนิล,  CD-Rom ใหความรูดานครอบครัวทางโทรทัศน / สปอตโทรทัศน,  CD-Rom ใหความรู
ดานครอบครัวทางวิทยุ / สปอตวิทยุ  และ ส่ือโปสเตอร  

  สวนกลางและสวนภูมิภาคกําลังดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  ในชวงไตรมาสท่ี 3 
ทั่วประเทศ 
                    การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน  ไดมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
                    - ประสานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2551 
                   - จัดทําแบบประเมินผลกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสงไปยังจังหวัด 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูล : ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองทั้ง 75 จังหวัด และ กทม.อยางนอย 8 
เขต 
                      2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชแบบประเมินผลกอนและหลังการจัดกิจกรรม ดําเนินการโดยสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดท้ัง 75 จังหวัด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548  ไดมอบหมายให รองนายกรฐัมนตร ีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กําหนด
แนวทาง กลไก วิธีการดําเนินการ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เรงรณรงคใหวันอาทิตยของแตละสัปดาหเปนวันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวจะอยูพรอมหนาและทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในสถาบันครอบครัวตอไป 

3. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ตามขอ 8.3.2 
ยุทธศาสตรการลดปจจยัเส่ียงดานครอบครัว ขอ (1) เสริมสรางและสนับสนนุใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันใน
ดานศาสนา ศิลปะ ดนตร ีกีฬา งานอดิเรก นนัทนาการ และกจิกรรมชุมชนทีส่รางสรรคอยางสม่ําเสมอ และ    
ขอ (2) สนบัสนนุใหหนวยงาน และผูบงัคับบญัชา  ผูบรหิาร หรอืนายจาง คํานึงถึงความสําคัญของครอบครัว
ของผูใตบังคบับัญชา เจาหนาที่ พนักงานหรอืลูกจาง และสนับสนนุคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใหโอกาสสมาชิกไดอยูรวมกัน 
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4. ประชาชนเห็นดวยกับการดําเนินงานสงเสรมิการใชเวลารวมกันของครอบครัว  โดยเฉพาะการ
รณรงคใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว   
               5. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                งบประมาณมีจํากัด  และหนวยงานไมมีกลุมงานรองรับการทํางานรณรงคสรางกระแสใน
ลักษณะนี้  ทั้งที่ งานรณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของสถาบนัครอบครัว รวมทั้ง
การสงเสริมการใชเวลารวมกับครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ 
หลักฐานอางอิง :   

1. แบบประเมินผลกอน และ หลงัการเขารวมจัดกิจกรรม  
2. แผนพับการใชเวลาของครอบครัว  

               3.   คูมือการใชเวลาอยางมีคุณภาพกับครอบครัว 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 3.4  ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที่   10   (พ.ศ. 2550 -2554)  

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง                           
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก  

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306 8765 

คําอธิบาย : การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่  10  (พ.ศ. 2550 -2554)  คือ  การนําแนวทางในยุทธศาสตรของแผนพฒันาสตรฯี  มากําหนดรวมกบั
หนวยงานภาครฐั   ภายใตแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเชงิบูรณาการ 
           การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ป 2551 หมายถึง  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ       
เชิงบูรณาการ ที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวัคัดเลือกมาดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐ    
4  หนวยงาน  ตามงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ  2551  (งบประมาณของ สค.) และติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  ประจําปงบประมาณ  
2551  ของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) : 

ขั้นตอนที่ 1 :       จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ป  2551 – 2554  ซึ่งประกอบดวย หนวยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 :        จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 
ขั้นตอนที่ 3 :       -  ระดมความคิดเหน็จากผูมีสวนไดเสีย  เพื่อปรบัปรงุรางแผนปฏิบัติการฯ 

- ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ  เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับสมบูรณ 
ขั้นตอนที่ 4 :     ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  สําหรบัป  2551  ไดรอยละ  80 
ขั้นตอนที่ 5 :        ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการฯ  สําหรับป  2551  ไดรอยละ  100  และมรีายงานสรุปผลการ   

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งปญหาอปุสรรคและแนวทางการดําเนนิการในป  2552 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ป  2551 – 2554  ซึง่ประกอบดวย 
หนวยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 

2 จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 

3 - 

4 - 

5 - 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติ
การตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบบัที่   10   (พ.ศ. 2550 -2554) 

3 ระดับ 2 2 0.0600 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. สค. แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) มีองคประกอบจํานวน 34 คน  โดยม ี
รองผูอํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว   เปนประธาน  และผูอํานวยการสํานักสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย  เปนคณะทํางานและเลขานุการ  และมีผูแทนสํานักนโยบายและ 
ยุทธศาสตรของกระทรวงที่เกีย่วของ รวมทั้งผูแทนภาคเอกชน  องคกรเอกชน  และผูทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาที่เกี่ยวของ  เปนคณะทํางาน  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
สตรีฯ  ที่จะดําเนินการในป 2551-2554    

2. สค.  จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   
รวมทั้งไดจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามรางแผนปฏิบัติการฯ ที่ สค. จะบูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐจํานวน 4 หนวยงาน ในป 2551 เพื่อใหเปนไปตามงบประมาณประจําป 2551ที่ สค.ไดรับ
อนุมัติไวแลว  

3. สค. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) ครั้งที ่1/2551 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551       
ณ หองประชุม สค.  เพือ่พิจารณารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรฯี ฉบับที ่10 ซึง่ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  

4.  สค. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามรางแผน- 
ปฏิบัติการฯ ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และหนวยงานภายนอก คือ    
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  กรมประชาสัมพันธ  
ผูแทนสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เมื่อวันที่   
11 มกราคม 2551 ณ หองประชุม สค.  
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5.  ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 
  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    

1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3. แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  

(พ.ศ. 2550-2554) 
4. กรอบพันธกรณีระหวางประเทศ 

4.1 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination 0f Discrimination against Women : CEDAW) 

4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบติัการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3 เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs)    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

เนื่องจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองเปนไปตามระบบงบประมาณรายไตรมาส 
(GFMIS)  ดังนั้น จงึมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ไปกอนการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3  
หลักฐานอางอิง :  

1. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ 214/2550  ลงวันที่  20 ธันวาคม 2550  
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบบัที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) 

2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรใีนชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) ครั้งที ่1/2551 

3. รางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบบัที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554)  ป 2551-2554 

4. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามรางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) ที่บรูณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  
ในป 2551 

5. หนังสือที ่พม 0403/221 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นตอ 
(ราง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10   
(พ.ศ. 2550 -2554) 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.5  สตรีที่ลงสมัครรับเลือกต้ังองคการบริหารสวนตําบล 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง                           
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก  

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306 8765 

คําอธิบาย :  สตรีลงสมัครรบัเลือกต้ัง  หมายถึง  สตรีที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  
ภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี  และกจิกรรมรณรงคประชาสัมพันธของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  และลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) ในองคการบริหาร
สวนตําบล  (อบต.)  ที่หมดวาระและมีการเลือกต้ังใหมในป 2551 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ยังไมทราบจํานวนสตรีที่ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  (อบต.)  เนือ่งจากการเลือกต้ัง อบต. ในป 2551 จะมีการเลือกต้ังครั้งใหญ 2 ครั้ง คือ ครัง้ที่ 1 ในชวง
เดือนเมษายน 2551 และครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2551   

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2548 2549 2550 2549 2550 

 - - - 
- - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1,000 คน 2,000 คน 3,000 คน 4,000 คน 5,000 คน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

สตรีที่ลงสมัครรับเลือกต้ังองคการ
บริหารสวนตําบล 

2 N/A 1 0.0200 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1.   กิจกรรมการรณรงคและสงเสรมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองรวมกบัสถาบันการศึกษา 

รวม 6 แหง  คอื มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหวางวันที่ 5 มกราคม -3 กุมภาพันธ 2551 วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน  ผูบรหิาร  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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และบุคลากรในสถาบันการศึกษา  ประชาชน  และสังคม  ตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองของสตรี  กลุมเปาหมายคือ  ผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  ผูสนใจ  ดังนี ้

• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน  200 คน 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จํานวน 227 คน 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จํานวน 316 คน 

• มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  200 คน 

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน 220 คน 

• มหาวิทยาลัยนเรศวร  จํานวน 316 คน 

2. การฝกอบรมวทิยากรหลักเพือ่พัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น  รวมกับ

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ (สสว.)  จํานวน 2 รุน  รุน 1 วันที่ 15-17 มกราคม 2551 และรุน 2 

วันที่ 22-24 มกราคม 2551  วัตถุประสงค  เพื่อฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และผูนําสตรี

ใหสามารถเปนวิทยากรเพื่อไปจัดการฝกอบรมใหกับสตรีทีส่นใจสมัครเขารับการเลือกต้ังในการเมืองระดับ

ทองถิ่น  กลุมเปาหมาย  จนท.สสว.  จนท.พมจ.  นักวิชาการ  และผูนําสตรี  ในเขตพืน้ที่ ของ สสว. เขต    

1-12 จํานวน 174 คน   

3. การรณรงคและประชาสัมพันธสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง (ลูกทุงมหานคร)   

ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHZ (คล่ืนความคิด)  วัตถุประสงคเพื่อใหสังคมเหน็ความสําคัญและ

ประโยชนของการมีสตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  กลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป  ออกอากาศระหวาง

วันที่  22 พฤศจิกายน -21 ธันวาคม 2550 

4. จัดทําและเผยแพรประชาสัมพันธส่ือในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  สมุดโนต  

ที่คั่นหนังสือ  แผนพับ  และซีดีรณรงคใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

                  1.  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
                  2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
                  3.  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10(พ.ศ.2550-2554) 
                  4.  กรอบพันธกรณีระหวางประเทศ 

4.1 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination 0f Discrimination against Women : CEDAW) 

4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   
1. หนังส่ือที ่พม 0403/2773  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เรื่องขออนุมัติดําเนินการและ

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 
2. หนังสือที ่พม 0403/ว20986 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เรื่องกิจกรรมรณรงคและ

สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองรวมกบัสถาบันการศึกษา 
3. หนังส่ือที ่พม 0403/ว21118 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรื่องขอความรวมมือในการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี 
4. หนังส่ือที ่พม 0403/ว21332 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรือ่งการดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น 2551 
5. ส่ือตางๆ ที่ดําเนินการจัดทําและใชในกิจกรรมการรณรงคสงเสริมสตรีทางการเมือง เชน 

โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  สมุดโนต  ที่คัน่หนังสือ  แผนพับ และซีดีรณรงคใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.6 รอยละของเครือขายทีม่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย     

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางมาสสุรีย  ศรีพรหมมา    
นางปยะพร  เฉลิมชวง    
นางพัทธวิรา  สุวรรณ     

โทรศัพท :  0-2306-8756 โทรศัพท :   0-2306-8759 , 0-2306-8761 , 
0-2306-8760 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สค. จัดทําโครงการครอบครวัคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/

มัสยิด) กลุมเปาหมายประกอบดวย ครอบครัวในชุมชนๆ ละ 20 ครอบครัว จํานวน 80 แหงทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ ปลูกฝง และพฒันาคุณธรรม/ จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในครอบครัว และการเสริมสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว ซึ่งครอบครัว
กลุมเปาหมายจะรวมกิจกรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยใชศาสนสถานเปนศูนยกลาง
ทุกวันอาทิตยและหากจําเปนอาจไปวันสําคัญตามหลักของแตละศาสนา หรือวันอื่นทีม่ิใชวันอาทิตย      
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลาประมาณ 9 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2551 

โดยประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ สค.กําหนดสําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการครอบครัวคณุธรรมฯ ประกอบดวย 
                  ประเด็นคุณธรรม    -  ความซื่อสัตยสุจริต 

                             -  ความกตัญูกตเวที 
                             -  ความมีน้ําใจเอื้ออาทร 
                             -  การใหเกียรติสตรเีพศ 
                             -  การแบงเบาภาระความรับผิดชอบในครอบครัว 

                  ประเด็นจริยธรรม   -  การรกัษาศีล  
                            -  การเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
                            -  ขอปฏิบัติทางศาสนา 

                                            -  การสวดมนต 
                  สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ สค. ไดประสานความรวมมือ
กับสํานักงานสงเสริมและสนบัสนุนวิชาการติดตามประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
การบริหารจัดการโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2548 2549 2550 2549 2550 

    
  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   43   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของเครือขายที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

3 N/A 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
            ในการดําเนินงานโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ มรีายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี ้

1. สค.ประสานขอความรวมมือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.) 75 
จังหวัดและสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) กรุงเทพมหานคร  ดําเนินการจัด
ประชุม/ประสานใหมีการจัดประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชน/ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนใน 75 จังหวัดๆ ละ จํานวน 1 ชุมชน  และ สสว.2 จํานวน 5 ชุมชน ที่มีความ
เขมแข็งเขารวมโครงการฯ รวม 80 ชุมชนทั่วประเทศ และคัดเลือกครอบครัวในแตละชุมชน
จํานวน 20 ครอบครัว  เขารวมกิจกรรมตลอดโครงการฯ 

2. สค.ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการฯใหกับ พมจ./สสว.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

3. กพข. ดําเนินการผลิตส่ือเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 
ประกอบดวย สมุดพกครอบครัวคุณธรรมฯ, โปสเตอรโครงการฯ, แผนพบัสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. สค. บูรณาการกับสํานักสงเสริมและสนับสนนุวิชาการท้ัง 12 เขตในการจัดทําแผนและกาํหนด
เครื่องมือในการติดตามประเมินโครงการฯ เพื่อใชติดตามประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการบริหารจัดการโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ โดยกําหนดใหรายงาน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 2 ระยะ ไดแก  

     ระยะที่ 1 รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการฯของแตละพื้นที่ ประกอบดวย 
ขอมูลเบื้องตนของชุมชนและครอบครัวที่รวมกิจกรรมในโครงการฯ 
                  ระยะที่ 2 รายงานการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการฯ ประกอบดวย ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามประเด็นที่ทาง สค. กําหนด รวมทั้ง รายงาน
ความสําเร็จ/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการครอบครัวคุณธรรม 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. นโยบายของรฐับาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2. ภารกิจของ สค. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
3. ความรวมมือของหนวยงานภายใน พม.และเครอืขายในพืน้ที่ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 
4. พมจ.ทุกจังหวัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอสนับสนุนเครือขายไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
2. กลุมเปาหมายบางสวน(ผูปกครอง)ไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

ตองประกอบอาชีพ 
หลักฐานอางอิง : 

1. หนังสือ กพข. ที่ พม 0402/4158 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขออนมุัติหลักการดําเนิน
โครงการประจําปงบประมาณ 2551 

2. หนังสือ กพข. ที่ พม 0402/4222 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขออนมุัติดําเนินโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2550 

3. หนังสือ ดวนมาก ที่ พม.0402/4321 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติหลกัการ
ในการจางเหมาผลิตสมุดพก โปสเตอร แผนพับ โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง 

4. หนังสือ กองกลาง ฝายคลัง ที่ พม 0401/12445 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง        
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2551 เพื่อเบิกจายแทนกัน 

5. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/21247 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแขง็ ( ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ) 

6. หนังสือ กพข. ที่ พม 0402/4570 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแขง็ ประจําปงบประมาณ 2550 (ลงนามหนังสือขอความรวมมือจังหวัด 75 จังหวัด 
และ สสว.2 ดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ) 

7. หนังสือ สค. ที ่พม 0402/21246 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอความรวมมือดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมไทยเขมแข็ง (ขอความรวมมือจังหวัด 75 จังหวัด) 

8. หนังสือ สค. ที ่พม 0402/21246 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอความรวมมือดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมไทยเขมแข็ง (ขอความรวมมือ สสว.2) 

9. หนังสือ พส. ที ่พม 0303/469 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ตอบรับใหการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาใหครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ 

10. หนังสือ สค. ที ่พม 0407/543 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ภารกิจที่ สค. ขอความ
รวมมือให สสว.ดําเนินการในป 2551 

11. หนังสือ พม.0222/312 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนและกําหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินโครงการฯ 

12. หนงัสือ พม 0402/1278 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง แจงการโอนเงินจัดสรร
งบประมาณป 2551 เพื่อเบิกจายแทนกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.7 รอยละของผูนําชุมชนทีไ่ดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :  
นางรัตนา  สัยยะนิฐ ี              
หัวหนากลุมการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี 
นางสาวสมร  ศรีศิริ                
นางพัชร ี อารยะกุล                
นายไตรรัตน  ฟาปกาสิต            

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306  8766 

คําอธิบาย :   
ผูนําชุมชน  หมายถึง  ผูแทนองคกร  ผูแทนกลุมสตร ี ผูแทนกลุมประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/

กิจกรรมที่มีการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
                  กฎหมายที่ขจดัการเลือกปฏิบัติตอสตรี  หมายถึง  ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิด
ทางเพศที่ไดรับการปรับปรุง  แกไขและผานความเห็นชอบของรฐัสภาแลว  ไดแก  ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  276,277 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                  สค. ดําเนินการโครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตร ีเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัด
การเลอืกปฏิบัติตอสตร ี ซึ่งไดบูรณาการรวมกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค   คือ  
ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง  โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูนาํ
ชุมชนท่ีเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  
(ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น)  และ277  (ผูใดกระทําชําเราเด็ก)”  และจัดทําแบบทดสอบกอนและหลังการ
บรรยายเพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนา  โดยมีผูเขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  
ภาค  จํานวน  1,041   คน  สงแบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายอาญามาตรา  276 ,277  
จํานวน  944  คน    มีผูที่สามารถทําแบบทดสอบผานเกณฑ  จํานวน  789  คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  
155  คน  ผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  83.58      

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2549 2550 2551 2550 2551 

1.  โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตร ี
     

- - 944 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของผูนําชุมชนที่ไดรับ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
กฎหมายที่ขจดัการเลือกปฏิบัติตอ
สตรี 

3 N/A 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

  สค. ดําเนินการโครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตร ีเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัด
การเลอืกปฏิบัติตอสตร ี ซึ่งไดบูรณาการรวมกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค   คือ  
ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง  โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูนาํ
ชุมชนท่ีเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจดัการเลือกปฏิบัติตอสตรี “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  
(ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น)  และ277  (ผูใดกระทําชําเราเด็ก)”  และจัดทําแบบทดสอบกอนและหลังการ
บรรยายเพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนา  ดังนี ้

1)  ภาคเหนือ  ประกอบดวย  จังหวัดเชียงใหม  ลําพนู  ลาํปาง  พะเยา  แพร  เชียงราย  
แมฮองสอน  นาน  อุตรดิตถ  ตาก   กําแพงเพชร  สุโขทัย  พิจิตร  และพษิณุโลก   ระหวางวันที่  25 – 27  
ธันวาคม  2550  ณ สวนบัวรสีอรท  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  กลุมเปาหมายประกอบดวย  
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กลุมเยาวชน  กลุมแรงงาน  กลุมชาติพันธุ  กลุมผูประสบภัยพิบัติ และผูแทนหนวยงานในพื้นที่  รวม 250 
คน ชาย 73 คน หญิง  177  คน โดยมี  ดร.สุชาดา  รัตนพบิูลย  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยพายัพ  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจดัทํา
แบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  จํานวน  250  คน   โดยผูเขาสัมมนามีความรู ผานเกณฑ    
211  คน   ไมผานเกณฑ   39    คน   สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  84.40   

2)  ภาคใต  ประกอบดวย  จงัหวัดกระบี่  ชมุพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปตตานี 
พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสรุาษฎรธานี  ระหวางวันที่  29 – 31  มกราคม  
2551 ณ  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรธีรรมราช  กลุมเปาหมายประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนา
สตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่  กลุมสตรีมสุลิม  
กลุมผูประสบภัยพิบัติ กลุมแรงงาน  กลุมเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และผูแทนหนวยงานในพื้นที่  
รวม  235  คน  ชาย  60  คน  หญิง  175 คน  โดยมี  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาล
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อุทธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทํา
แบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  จํานวน  235 คน โดยผูเขาสัมมนามีความรู ผานเกณฑ    
197  คน    ไมผานเกณฑ   38    คน   สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  83.83    

3)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ประกอบดวย  จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม  
นครราชสีมา  บุรีรัมย  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรนิทร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  อดุรธานี  อุบลราชธานี  และอาํนาจเจริญ  ระหวางวันที่   5 – 7  กุมภาพันธ  
2551  ณ  โรงแรมเจรญิศรี  แกรนด  รอยัล  จังหวัดอุดรธานี  กลุมเปาหมายประกอบดวย คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุม
ผูประสบภัยพิบัติ  กลุมแรงงาน  กลุมเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรยีน  และผูแทนหนวยงานในพื้นที่  
รวม  253  คน  ชาย  84  คน  หญิง  169 คน  โดยมี  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาล
อุทธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทํา
แบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  จํานวน  253 คน โดยผูเขาสัมมนามีความรู ผานเกณฑ    
210  คน    ไมผานเกณฑ   43    คน   สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  83.01      

4)  ภาคกลาง  ประกอบดวย  จังหวัดชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นครสวรรค  นนทบุรี  
ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบรูณ  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุร ี 
สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  อุทัยธานี  จนัทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบรุี  ตราด  ปราจีนบรุี  ระนอง  สระแกว  
กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบรุี  ราชบุร ี และกทม.กลุมเปาหมายประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนา
สตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่  กลุมแรงงาน  กลุม
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ผูพิการ  และผูแทนหนวยงานในพืน้ที่  รวม  303  คน  ชาย  99  คน  
หญิง  204 คน  โดยม ี นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาลอุทธรณภาค 9  เปนวิทยากร
บรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการ
บรรยาย จํานวน 206 คน   โดยผูเขาสัมมนามีความรู ผานเกณฑ   171   คน    ไมผานเกณฑ   35    คน   
สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  83.01 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  วิทยากรเปนผูมีเชี่ยวชาญและชํานาญดานกฎหมาย  สามารถอธิบายขอกฎหมายไดชัดเจน 
2.  จัดทําเอกสาร  เรือ่งกฎหมายอาญามาตรา  276 ,277 ประกอบการบรรยายสําหรับผูเขา

สัมมนา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. ผูเขารวมสัมมนาสงแบบทดสอบไมครบทุกคน 
 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค 
2. แบบทดสอบ 

     3.  สรุปผลการทดสอบ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.8 รอยละของสวนราชการที่นําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายไปสูการปฏิบัติ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
1. นางดวงสุดา เมืองวงษ                                     
2. นายอัฐชัย ดุลยพัชร                                       

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท :   0 2306 8780 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                     สวนราชการอยูระหวางการนําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติ 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2549 2550 2551 2550 2551 

สวนราชการที่นําแผนแมบทการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายไปสูการ

 
106 

 
123 

 
N/A 

16.04 N/A 

เกณฑการใหคะแนน : 
กลุมที่ 1 กลุมทาทาย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100  
กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา และ กลุมที่ 3 กลุมพัฒนา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของสวนราชการทีน่ําแผน
แมบทการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายไปสูการปฏิบัติ 

3 NA 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

    1.ขอความรวมมือจากสวนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ สํารวจขอมูลการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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   49   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

เสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เพื่อใหฐานขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชายในระบบราชการเปนปจจุบันและการประสานความรวมมือกับสวนราชการตางๆ 
เปนไปไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

    2.สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายแตงต้ังคณะทํางานศึกษาและวิเคราะหแผนแมบท
ดานการสงเสริม  ความเสมอภาคระหวางหญิงชายของสวนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ 

    3.แบงกลุมสวนราชการออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที ่1 กลุมทาทาย จํานวน 4 สวนราชการ 
กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา จํานวน 18 สวนราชการ กลุมที่ 3 กลุมพัฒนา จาํนวน 107 สวนราชการ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  

    4.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
(Gender Focal Point) เพื่อผลักดันใหสวนราชการนําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย โดยแบงเปน 3 รุน คือ   

รุนที่ 1 กลุมเปาหมาย ไดแก สวนราชการจากกลุมทาทายและกลุมกาวหนา จํานวน 22 แหง  
รุนที่ 2 กลุมเปาหมาย ไดแก สวนราชการจากกลุมพัฒนา ในกระทรวงที่มภีารกิจดาน   

การเมือง สังคม กฎหมายและวัฒนธรรม ใน 8 กระทรวง 46 กรม   
รุนที่ 3 กลุมเปาหมาย ไดแก สวนราชการจากกลุมพัฒนา ในกระทรวงที่มภีารกิจดาน

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ใน 11 กระทรวง 61 กรม  
        สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.พ.   

 5.การใหการสนับสนุนสวนราชการในดานตางๆ คือ 
 5.1 ใหคําปรกึษาในการกําหนดดําเนินการตามแผนแมบทดานการเสริมสรางบทบาทหญงิชาย 
 5.2 ใหการสนบัสนุนดานวิชาการ เชน วิทยากร เอกสารวิชาการ ส่ือประชาสัมพันธ  
 5.3 สนับสนนุงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการงบประมาณรวมกัน เชน กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน 
   6.การประกาศเกียรติคุณหนวยงานภาครัฐดีเดนดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

เนื่องในวันสตรสีากล ประจําป 2551 เพื่อสรางแรงจูงใจ เปนการกระตุนและเปนตัวอยางที่ดีใหแกสวน
ราชการ   สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.พ.  
ซึ่งหนวยงานท่ีไดรับรางวัล คอื กรมประมง กรมราชทัณฑ กรมสงเสริมอตุสาหกรรม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2.พันธกรณีระหวางประเทศ 

- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
- ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏบิัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี  
- เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG+) 

3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 

4.หนังสือสํานกังาน ก.พ. เรือ่ง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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เสริมสรางบทบาทหญิงชาย และบทบาทหนาที่ของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1.การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal 

Point) ของสวนราชการตางๆ ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน  
  2.การไมไดรบังบประมาณสนับสนุนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายอยาง

เพียงพอในการดําเนินงาน เชน โครงการจัดฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานเพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจเรื่อง
มิติหญิงชาย 
หลักฐานอางอิง :   

1.คําส่ังสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ 07/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานศึกษาและ
วิเคราะหแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของสวนราชการ 19 กระทรวง 125 
กรม 4 องคกรอิสระ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) 

 2.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ พม 0403/ว 41654 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2550 เรือ่ง ขอความรวมมือสํารวจขอมูลการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal 
Point) 

 3.หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ว 20256 ลงวันที ่25 ตุลาคม 
2550   เรื่อง ขอความรวมมือสํารวจขอมูลการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาท   
หญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 

 4.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ
สตรี บุคคลและหนวยงานดีเดนทั้งภาครัฐและเอกชน เนือ่งในวันสตรีสากล ประจําป 2551 ประกาศ ณ วันที่ 
8 กุมภาพันธ 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นายสุจิตต  ไตรพิทักษ                                       
รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว        

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 
 

โทรศัพท :  0 2306 8744 โทรศัพท :   0 2306 8768 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อ
กระตุน    การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส
ไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 - คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2551 เพื่อวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและ
เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ผลการประชุม
สรุปไดวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมียุทธศาสตรทั้งส้ิน 
11 ยุทธศาสตร  ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ยุทธศาสตรที่ 6 การสราง
หลักประกันคุมครองทางสังคมและครอบครัว เปนยุทธศาสตรที่สําคัญและ
เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจาก
ประเด็นครอบครัวเปนประเด็นสําคัญและเปนภารกิจหลักของ สค. ที่ตอง
ดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการ
พัฒนาสงเสริม และสรางหลักประกันใหแกสถาบันครอบครัว เพราะ
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีจะสงผลกระทบตอสภาพสังคม
โดยรวม  
  - สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมีคําส่ังที่ 44/2551     
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ2551 แตงต้ังคณะทํางานติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรการสถาบันครอบครวัเขมแข็ง ซึ่งเปนคณะทํางานรวมระหวาง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   52   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 
(ตอ) 

ภาครัฐและผูมสีวนไดเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และนกัวิชาการดาน
ครอบครัว  
-  สค. จัดประชุมรวมกับคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ
สถาบันครอบครัวเขมแข็ง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551  
ไดมีมติคัดเลือกผลการปฏิบัติราชการดานครอบครัวในป 2550  กิจกรรม
มาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หลักของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในภารกิจ
การเสริมสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว 
และสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ซึ่งมาตรการสถาบันครอบครัว
เขมแข็ง ประกอบไปดวยมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่ง
ในปงบประมาณ 2550 ไดดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นเรียบรอยแลว 
สวนมาตรการระยะกลางและระยะยาวจะดําเนินการตอในปงบประมาณ 
2551 

2 - การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ดําเนินการโดย พมจ.  
การจัดสมัชชาครอบครัวระดับภาค ดําเนินการโดย สสว.  และการจัด
สมัชชาครอบครัวในสวนกลาง ในวันที่ 3 เมษายน 2551  โดย สค. 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะและขอสรุปผลจากสมัชชาท่ัวประเทศ
มาประกอบการพิจารณาการจัดทํารายละเอียดแผนงานของกิจกรรมการ
จัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ตอไป 

- การประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ
สถาบันครอบครัวเขมแข็งครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 
3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ซึ่ง สค. ไดนําสรุปขอเสนอจากสมัชชา
ครอบครัวในระดับจังหวัดและระดับภาคแกที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
ใหดําเนินการตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งระยะกลางและระยะ
ยาวดวยกิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 

1. การถอดบทเรียนองคความรูดานการสงเสริมความเขมแข็งของ
ครอบครัว เพื่อเปนตนแบบของกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวในชมุชนอยางเปนรูปธรรม และนาํไปผลิตส่ือ (เอกสารและ  
วีดิทัศน) เผยแพรประชาสัมพันธบทเรียนและกระบวนการทํางาน เพื่อ
เปนตนแบบทีดี่ในการนําไปขยายผลการดําเนินงานของพื้นที่ตอไป  

2. การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน นํารอง ใน 8 พื้นที่   
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ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 4 ภาค เพื่อใหมีการนํามาตรการเสริมสรางสถาบันครอบครัวเขมแข็งไป
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสม
กับสภาพครอบครัวในสังคมไทย ซึ่งคณะทํางานติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ไดรวมกันจัดทําแผนงาน/
โครงการ ในกิจกรรมการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน นํารอง 
ใน 8 พื้นที่ 4ภาค โดยไดกําหนดวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลระบบหรือ
วิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

3 - 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 ระดับ 2 2 0.1200 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ระดับคะแนนที่ 1 :  

 สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

    สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนโดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครฐัและผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวของ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 

เพ่ือวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวม ผลการประชุมสรุปไดวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมียุทธศาสตรทั้งส้ิน 11 
ยุทธศาสตร โดย ยุทธศาสตรที่ 1-4 เปนยุทธศาสตรดานสตรี ยุทธศาสตรที่ 5-7 เปนยุทธศาสตรดาน
ครอบครัว และยุทธศาสตรที่ 8-9 เปนยุทธศาสตรดานเครือขาย และยุทธศาสตรที่ 10-11 เปนยุทธศาสตรดาน
การบริหารจัดการ  

         ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมและครอบครัว 
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจาก 

1) ทุกภาคสวนในสังคมใหความสนใจและมีองคกรจากทุกภาคสวนดําเนินงานดาน
ครอบครัวเปนจํานวนมาก พรอมทั้งยินดีใหความรวมมือกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในการ
ดําเนินงานพัฒนา สงเสริม และสรางหลักประกันใหแกสถาบันครอบครัวเนื่องจากทุกภาคสวนตระหนักวา
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีจะสงผลกระทบตอสภาพสังคมโดยรวม  

2) ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ไดมีการจัด “สมัชชาครอบครัวแหงชาติ” ซึ่งมีองคกรจาก
ทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เขารวมแสดงความคิดเห็นและสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ
พัฒนาและสงเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งในปที่ผานมาไดจัดสมัชชาครอบครัวแหงชาติ เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 
2550 และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดี 

3) การดําเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามยุทธศาสตรที่ 6 การ
สรางหลักประกันคุมครองทางสังคมและครอบครัว ในปงบประมาณ 2551 มีกิจกรรมที่เนนการดําเนินงาน
อยางบูรณาการจากหนวยงานทุกภาคสวน คือ กิจกรรม “การดําเนินการตามมาตรการสถาบันครอบครัว
เขมแข็ง” (ภายใตโครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว)  

2. จากผลการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองในสวนลักษณะสําคัญขององคกร 
และหมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบวาผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) ที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่ 6 การสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมและครอบครัว ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน และประชาชนทั่วไป 

3. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมีคําส่ังที่ 44/2551 ลงวันที ่ 18 
กุมภาพันธ2551  แตงต้ังคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง 
ซึ่งเปนคณะทาํงานรวมระหวางภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการดานครอบครัว โดยมีหนาที่ สงเสริม 
สนับสนุน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ติดตามผล
การดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย ทัง้นี้คณะทํางานฯ ดังกลาวมีรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั (นาง
จิตราภา สุนทรพิพิธ) และ ศาสตราจารยเกียรติคุณจรรจา สุวรรณทัต เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั เปนประธานคณะทํางาน และหัวหนากลุมการพัฒนามาตรการ
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กลไก สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือเลือกประเด็นการ

พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/
การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของสวนราชการหรือ
เปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการ
เลือก 
ผลการดําเนินงาน 

1.  สค.จัดประชุมรวมกับคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็ง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ไดรวมกันพิจารณาและไดมีมติที่
ประชุมใหคัดเลือกผลการปฏิบัติราชการดานครอบครัวในป 2550 กิจกรรมมาตรการสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็ง โดยเปนกิจกรรมที่สําคัญและเปนภารกิจหลักของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในภารกิจการเสริมสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนของ
สถาบันครอบครัว และสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทั่วไป ซึ่งมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง 
ประกอบไปดวยมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งในปงบประมาณ 2550 ไดดําเนินการตาม
มาตรการระยะสั้นเรียบรอยแลว สวนมาตรการระยะกลางและระยะยาวจะดําเนินการตอในปงบประมาณ 2551 
ระดับคะแนนที่ 2 :  

 สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสียเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก 
ผลการดําเนินงาน 

1. การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 75 จังหวัด โดย พมจ. ระหวางเดือนธันวาคม-
กุมภาพันธ 2551 การจัดสมัชชาครอบครัวระดับภาค โดย สสว. 1-12 ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม และ
การจัดสมัชชาครอบครัวในสวนกลาง ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ซึ่งการจัดสมัชชาท้ัง 3 ระดับนั้น มีประเด็น
หลักท่ีสําคัญ คอื  

1) ประมวลสถานการณครอบครวัในพื้นที่ 
2) เสนอแนะขอเสนอ/แนวทางการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง 
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/ตลาดนัดความรูดานครอบครัว และนําเสนอตัวอยางการพัฒนา

ครอบครัวที่ดี มีผลงานเปนรปูธรรม (Best Practice)  
2. ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรจากสมัชชาในระดับจังหวัดและระดับภาค คือ  

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคกลาง 
1) ควรมีการใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนการสมรส  การใชชีวิตคู  ความพรอม

ในการมีบุตร  การตระหนักในบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาที่
ของพอ แม ลูก และการสรางสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  รวมทั้งการ
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สงเสริมบทบาทของชุมชนในการเขามามีสวนรวมการพัฒนาสถาบันครอบครัว     
2) สงเสริมและสนับสนุนตัวอยางของครอบครัวที่ดีในการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ภายในครอบครัว 
3) สงเสริมใหทุกครอบครัวดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน

รูปธรรม รวมทั้งการสงเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน 
4) รณรงคลด ละ เลิก อบายมุข สงเสริมบทบาทของชุมชนในการปองกันและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด  รวมกันผลักดันบทลงโทษที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 
5) รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตรายการท่ีมุงเนื้อหาสาระที่มีประโยชน สรางสรรคสังคมและ

สงเสริมความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว 

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) สงเสริมใหมีการจัดเวลาที่มีคุณภาพภายในครอบครัว เพื่อสรางการมีสวนรวมใน

ครอบครัว โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนแกนนําในการสงเสริมกิจกรรม 
2) ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองแกสมาชิกในครอบครัวที่สอดคลองกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
3) สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายไดแกครอบครัว 
4) ครอบครัวและชุมชนตองทําหนาที่เฝาระวัง โดยการสอดสองพฤติกรรมบุตรหลาน 

สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชน และรณรงคลด ละ เลิก อบายมุข 
5) มีมาตรการการปราบปราม และการตรวจสอบอยางเครงครัด  สรางจิตสํานึกให

ผูประกอบการ และมีบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
6) รัฐควรมีมาตรการในการควบคุมส่ืออยางจริงจัง มุงเนนการผลิตส่ือที่สรางสรรค 

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคเหนือ 
1) สนับสนุนการสรางสัมพันธที่ ดีภายในครอบครัว รณรงคการจัดกิจกรรมที่ เนน

ความสําคัญของการทํากิจกรรมรวมกัน รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในครอบครัว 
2) รณรงคสรางความรู ความเขาใจเพื่อสรางโอกาสของการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสโลกาภิวัตน  สงเสริมใหเห็นคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
คุณธรรม จริยธรรม  และการรูเรื่องเพศศึกษา  

3) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รณรงคสงเสริมความรูในเรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) รัฐสนับสนุนการศึกษาที่ไดมาตรฐานเทากันทุกพื้นที่ โดยไมเสียคาใชจาย 
5) รัฐควรออกกฎหมายยกเลิกเหลาเสรี  รณรงคงดการด่ืมสุรา  และใชมาตรการทาง

กฎหมายอยางจริงจังแกผูกระทําผิด 
6) ควรมีการควบคุมส่ือ โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคใต 
1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการใชเวลารวมกันภายในครอบครัวอยางตอเนื่อง และการใชหลัก
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ประชาธิปไตย ใหสมาชิกรูจักและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ เต็มศักยภาพ 
2) จัดทําหลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนสมรสในสถานศึกษา สงเสริมการ          
3) เรียนรูหลักศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ

สรางกิจกรรมที่สงเสริมครอบครัว 
4) สนับสนุนใหครอบครัวมีรายไดเสริมตามความเหมาะสม   สงเสริมการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5) ยกยองเชิดชูครอบครัวดีเดนในการดําเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใน   

ครอบครัว เพื่อเปนตนแบบที่ดีในชุมชน 
6) สนับสนุนทุนการศึกษา จัดโอกาสใหเด็กไดเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยางเทา  เทียม 

เปนระบบ และมีมาตรฐาน 
7) ชุมชนและทองถิ่นจัดใหมีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกใน ครอบครัว  

รวมทั้งจัดใหมีอาสาสมัครดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของสมาชิกในครอบครัว 
3. การจัดสมัชชาครอบครัวแหงชาติและวันครอบครัวประจําป 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 

เมษายน 2551 ณ โรงแรมปรนิซพาเลซ เขตปอมปราบฯ กทม. มีผูเขารวมงานประกอบดวยภาคีเครือขายที่
ทํางานดานครอบครัวจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมท้ังส้ิน 638 คน  

4.  ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรจากสมัชชาครอบครัวแหงชาต ิ มีดังนี้ 
1) ส่ิงที่ครอบครัวทําไดในทันที ทุกคนในครอบครัวจัดเวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวใสใจ

กันและกัน ให “บานเปนปกแผนมั่นคง” เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม ซึง่จะนําไปสูการสราง
ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว ครอบครัวที่อยูเย็นเปนสุข จะชวยชุบชีวิต เพิ่มพลังใหสมาชิกทุกคนกลับ
ตอสูในวันรุงขึน้ไดอยางสบาย และเสนอใหมีโครงการ “วันละ 10 นาที เวลาดีดีมีเพื่อลูกและครอบครวั”  

2) ส่ิงที่ครอบครัวเรียนรูรวมกนั รัฐควรสงเสริมใหคูแตงงาน และพอแมมคีวามรูและทักษะ
ในการเลี้ยงลูกใหเปนคนดี ฉลาดและมีความสุข โดยการจัดอบรมใหคูแตงงานและพอแมเขาใจพัฒนาการ
และการเลี้ยงดูเด็ก และเรียนรูหลักคิดธรรมะประยุกตใชอบรมเลี้ยงดูบุตร ดังนัน้โรงเรียน บานและศาสน
สถาน ตองรวมมือกัน ขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได 

3) ส่ิงที่ชุมชนและทองถิน่กท็ําได ชุมชนและทองถิ่นตองเปนผูรเิริม่พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวใหมีแผนพัฒนาครอบครัวบรูณาการในแผนพัฒนาชุมชนและจังหวัด ทั้งทางเศรษฐกิจ 
จิตใจ  สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การศึกษา และสุขภาพ เพื่อใหครอบครัวในชุมชนและทองถิ่นของตน 
เกิดความอยูเย็นเปนสุข โดยจดัสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง 

4) เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของครอบครัวไทย ครอบครัวควรพัฒนาความรูและทักษะ
การดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่เปนรูปธรรม เริ่มจากการมีสัมมาชีพ เขาถึง
ทรัพยากร เพือ่การทํามาหากินอยางเปนธรรมและยั่งยนื จัดใหมีการอบรมฝกฝมอือาชีพ ใหทํามาหากินได 
และเกิดการรวมตัวกันประกอบอาชีพ พฒันาการใชภูมิปญญาทองถิน่เพื่อการเพิ่มรายได ตลอดจนมี
มาตรการประหยัดพลังงานและปรับตัวไปสูพลังงานทางเลือกได 

5) ศาสนสถานเปนที่พึ่งครอบครัวและชุมชน ศาสนสถานทุกแหงตองเปดพื้นที่เปนแหลง
เรียนรูของครอบครัวและชุมชน มีกิจกรรมทีมุ่งสรางคนเปนคนดี เปนไปตามหลักคําสอนและหลักการเรียนรู 
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เพื่อใหพึ่งตนเองและมีจิตอาสา พรอมที่จะรวมกันสรางความเขมแข็ง ใหครอบครัวโดยการพัฒนา ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา โดยมีผูนําทางศาสนาและจิตวิญญาณเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

6) ส่ือดี  ๆเพื่อครอบครัว   รัฐ / องคกรปกครองสวนทองถิน่ควรสงเสริมสนับสนุน งบประมาณใหมีการ
ผลิตรายการท่ีมุงเนนเนือ้หาที่มีประโยชน สรางสรรคสังคม และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีภายใน
ครอบครัว  ปลูกฝง คานิยมที่ถูกตองแกสมาชิกในครอบครัว สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทย และมีมาตรการในการควบคุมส่ือ โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 
โดยเฉพาะส่ือชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวมอยางครอบคลุมตองมีวาระเรื่องครอบครัว 

7) สถานศึกษากับการสงเสริมครอบครัว  สงเสริมใหมี “หลักสูตรครอบครัวศึกษา” โดย
ยกระดับขึ้นมาเปนสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา     สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ทั้งพอแมผูปกครอง ครรูวมทั้งผูบริหารสถานศึกษา ใหเขาใจรวมกันในจุดมุงหมายของ
การศึกษาที่เปนการเรียนรูเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต   สถานศึกษาพึงเปนศูนยกลางในการสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาครอบครัว อันจะนําไปสูการเกิดความสัมพันธที่ดีของทุกฝาย 

8) สถานประกอบการกับการสงเสริมครอบครัว  สถานประกอบการตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึกตอสวนรวม ทําโครงการเพื่อสังคม  ใหพนักงานเปน “หุนสวน” รวมในสถานประกอบการ 
โดยจัดประชุม / เวทีพูดคุย   สนับสนุนใหพนักงานและครอบครัว มีสวนรวมในการสงเสริมครอบครัวอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง  จัดต้ัง “ศูนยเด็กเล็ก” ใหกระจายอยางทั่วถึง และพัฒนาบุคลากรในศูนยฯ   จัดใหมี 
“กองทุนสงเสริมครอบครัว”  และจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมตอคุณภาพชีวิตที่ดี   สรางแรงจูงใจใหพนักงานที่
ทําความดี เชน ลด ละ เลิกอบายมุข  จัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทํางานและความปลอดภัย 
สุขภาพ ส่ิงแวดลอม  พัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นํางบประมาณกองทุน
ประกันสังคมมาสนับสนุนกิจกรรมครอบครัว  และใหภาคสวนอื่น เชน ชุมชน ราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานศึกษา วัด ส่ือมวลชน ฯลฯ รวมทํางาน   

คณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งจะนําขอเสนอแนะ
จากสมัชชาครอบครัวดังกลาวมาประกอบการพิจารณาการจัดทํารายละเอียดแผนงานของกิจกรรมการจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชน ตอไป 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมตามประเด็นฯ ที่เลือกโดยเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกจิกรรมการ
ดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ (ในประเด็นฯทีเ่ลือก) เขามามีสวน
รวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการดาํเนินการ วิธกีาร
วัดผลระบบหรือวิธีการจดัเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ
ไวอยางชัดเจน 
ผลการดําเนนิงาน 

1. การประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัว
เขมแข็งครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551     ซึ่งสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดนําเสนอสรุปขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวในระดับจังหวัด
และระดับภาคแกที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหดําเนินการตามมาตรการสถาบันครอบครัว
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เขมแข็งระยะกลางและระยะยาวดวยกิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” 
เนื่องจากแผนครอบครัวเขมแข็งจะสามารถชวยใหสถาบันครอบครัวเกิดความเขมแข็งไดในระดับฐานรากโดย
ประชาชนไมใชโดยการดําเนินงานของรัฐเพียงฝายเดียวซึ่งจะไมสงผลใหเกิดความเขมแข็งในระยะยาวได
อยางแทจริง และกระบวนการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งซึ่งประชาชนในชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมใน
ฐานะผูจัดทําแผนดังกลาว จะชวยสรางใหเกิดความตระหนัก และเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการ
สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวอยางยั่งยืน (ซึ่งสอดคลองกับสมัชชา
ครอบครัวแหงชาติที่จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2551 ขอเสนอที่ 3 ที่วา “ชุมชนและทองถิ่นตองเปนผูริเริ่ม
พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีแผนพัฒนาครอบครัวบูรณาการในแผนพัฒนาชุมชนและจังหวัด” ) 

2.  กิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” มีวัตถุประสงคหลักคือ ให
ชุมชนกําหนดแผนงาน แนวทางการปองกันและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชน
ของตนเองดวยตนเอง ภายใตการสนับสนุนองคความรู กระบวนการ บุคลากร และงบประมาณจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ดังนั้นกิจกรรมการจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชุมชนจะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางดี  
ซึ่งกิจกรรมการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ประกอบดวย   

1) การถอดบทเรียนองคความรูดานการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวของ
หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือเปนตนแบบของกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครวัในชุมชนอยางเปนรูปธรรม และนําไปผลิตส่ือ (เอกสารและ  
วีดิทัศน) เผยแพรประชาสัมพันธบทเรียนและกระบวนการทํางาน เพื่อเปนตนแบบที่ดีในการนําไปขยายผล
การดําเนินงานของพื้นที่ตอไป หนวยงานที่จะทําการถอดบทเรียนองคความรู ไดแก ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน สถาบันรักลูก มูลนธิิเครือขายครอบครัว มูลนิธิเพื่อนหญิง และองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย 

2) การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน นํารอง ใน 8 พ้ืนที่ 4 ภาค เพ่ือใหมี
การนํามาตรการเสริมสรางสถาบันครอบครัวเขมแขง็ไปดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับสภาพครอบครัวในสังคมไทย ซึ่งการจดัทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชมุชนนี้จะเปนการบูรณาการใหเกิดการทํางานรวมกันอยางแทจริงระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม และจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา สงเสรมิ และปองกันแกไขสถาบันครอบครัวในชุมชนของตนได 

3. คณะทํางานฯ ไดจัดทํารายละเอียดแผนงานกิจกรรม “การจัดทาํแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชุมชน” ดังนี้  

1) ผูแทนชุมชนในฐานะผูเขารวมกิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” 
ดําเนินการจัดต้ัง “คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง” ซึ่งคณะทํางานควรประกอบดวย 
ตัวแทนจาก พมจ. ศพค. อบต. หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ปราชญชาวบาน และ
ประชาชนในพื้นที่ 

2) มีการจัดประชุมคณะทํางานฯตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
3) สํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชน โดยชุมชนเปนผูกําหนดแบบสํารวจ  

แนวทางการสํารวจและวิเคราะหถึงสภาพปญหา สาเหตุ และสถานการณครอบครัวในชุมชน รวมท้ังแนวโนม
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ของสถานการณครอบครัวในอนาคต 
4) จัดเวทีชุมชน เพื่อนําเสนอผลการสํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชนตอประชาชน

ในชุมชน และระดมความคิดเห็นของชุมชนตอผลการสํารวจสถานการณครอบครัว รวมทั้งประเมินความ
เขมแข็งของครอบครัวในภาพรวม 

5) จัดทํา “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในประเด็น 
แนวทางทางเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว แนวทางการแกไขปญหา และเฝาระวังปองกันปญหาของ
ครอบครัวในชุมชน จัดลําดับความสําคัญของโครงการในแผนฯ และแนวทางการดําเนินการตามความสําคัญ
เรงดวน 

6) จัดเวทีชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนวิพากษ “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” 
และพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ตามผลการวิพากษใหเหมาะสม 

4. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะจัดประชุมกลุมเปาหมายพื้นท่ีนํารองท่ีจะรวมจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ในวันท่ี 2 เมษายน 2551 เพ่ือนําเสนอรายละเอียดแผนงานกิจกรรม “การจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายพื้นท่ีนํารอง ซึ่งจะไดนําขอเสนอแนะ
จากท่ีประชุมมาเสนอตอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดแผนงานฯ ตามความเหมาะสมตอไป 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

1. พันธกิจของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
2. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
3. ความรวมมือของคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัว

เขมแข็ง โดยเฉพาะผูทรงคณุวุฒิดานครอบครัว และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  
4. ความรวมมือของชุมชนนํารอง    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
                    - 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานผลการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2551 
2. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ 44/2551 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2551 

แตงต้ังคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง 
3. รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัว

เขมแข็ง ครั้งที ่1-3/2551 
4. รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับภาค 
5. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  ทุกสํานัก/กอง 
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กองวิชาการ   

โทรศัพท :  02-306-8745 โทรศัพท :   02-306-8746, 02-306-8763, 
02-306-8770, 02-306-8758, 02-306-8858, 
02-306-8778 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดย  
สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ 
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย ที่กําหนดไวในแตละระดับ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 สค. ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ดังนี ้

- จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการ สําหรับใหบรกิาร
ขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก 

- สค. ไดมีคําส่ังแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูล
ขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
      - มีปายแสดงที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ที่สามารถใหบริการ
ขอมูล  ที่เขาใจงายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

2 สค. ไดจัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 ดังนี้ 

- โดยไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหครบถวน เปนปจจุบัน  เชน 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของงบประมาณที่
กําลังดําเนินการ ,การประกวดราคาและประกาศสอบราคาของ
หนวยงานของรัฐที่หัวหนา    สวนราชการลงนามแลวและขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

-   สค. ไดจัดทําดัชนีขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
อยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว จํานวน 8  แฟม 

3 สค. บรหิารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดย 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- สค. อยูระหวางนําเสนอคําส่ังเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับ 
รองหัวหนาสวนราชการ เพือ่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. ขอ
มุลขาวสารเปนการเฉพาะ 

- ผูบรหิารของ สค. ใหความสําคัญและควบคมุดูแลใหมกีาร 
ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารอยางเครงครัด เชน ไดมีการเวียน
หนงัสือใหสํานกั/กอง ดําเนนิงานตามอยางเครงครัด 
      -    สค. ไดรวบรวมสถิติและสรุปผลผูมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารของ สค. รายงานใหผูบังคับบญัชาทราบอยางสม่ําเสมอ 

4  

5  

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ 

3 ระดับ 2 2 0.0600 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            1. สค. ไดจัดสถานท่ีต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว        
ที่บริเวณ ชัน้ 1 ภายใน กองกลาง อาคารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึง่ไดมีปายบอกสถาน
ที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารสําหรับการใหบรกิารขอมูลที่มองเหน็ไดชัดเจน โดย สค. ไดมอบหมายใหมีเจาหนาที่
รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ  
            2.  สค. จดัระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญติัขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
ที่ สค. มีขอมูลจัดทําไวไดแก  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของ สค.  ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2551  ซึ่งจัดไวที่
ศูนยขอมูลขาวสารและติดประกาศที่สํานักงาน  
             3.  สค. ไดจัดทําแฟมขอมูลขาวสารท่ีใหบริการพรอมคําอธิบายการใชเพื่อการสืบคนอยาง
สะดวกรวดเร็วไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร  
             4.  สค. อยูระหวางนําแสนอคําส่ังเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการ เพือ่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ 
            5.  ผูบริหาร สค. ใหความสําคัญและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ บุคลากร
ของ สค. อยางเครงครัด เชน ไดมีการเวียนหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารใหแกสํานัก/กอง รับทราบและส่ังการใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
            6.  สค. ไดดําเนินการรวบรวมสถิติผูมาใชบริการ ณ ศูนยขอมลูขาวสารของ สค. ทุกชองทาง 
และรายงานใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
            -  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                - 

หลักฐานอางอิง :  
1. ภาพถายสถานที่ต้ังขอมูลขาวสาร พรอมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

                 2.   คําส่ัง สค.  ที่  188/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2549  
                 3.  คําส่ัง สค. ที่ 7/2550  เรือ่ง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 ลงวันที ่ 16 มกราคม 2550 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                 4.  คําส่ัง สค. ที่ 12/2550 เรือ่ง แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติัขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 5.  เอกสารประกอบมาตรา 9 คือ 
-   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 
                       -   เอกสารหนา web ในเรื่องการสอบราคาจางที่เผยแพรใน Website  ของ สค. และการ
เผยแพรที่บอรดใน สค.  
                   6.   ภาพถายแฟมดัชนีขาวสาร จํานวน 8 แฟม 
                   7.   หนงัสือที่ พม 0401/2179  ลงวันที่  25  เมษายน  2551   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสาร สค. 
                8.  หนังสือที่ พม 0401/1144  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ  2551  เรื่อง รายงานผลผูมาใช
บริการศูนยขอมูลขาวสารของ สค.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่  6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้ง
เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ● ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

● วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต สรุปขอมูลที่ได
จากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว หรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
ถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของขาราชการเปนไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความ 
มีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัวและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสราง
ราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

3 อยูระหวางดําเนินการตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําป 2551 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

3 ระดับ 3 3 0.0900 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี ้

1.ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป 2550 โดยติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน และวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ  

2.ไดพิจารณาผลการดําเนินงานและผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการฯ ตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป 2550 มาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 

3.ไดเผยแพรแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
สรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทางเว็ปไซต www.women-
family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 

4.ไดเผยแพรวารสารสตรีและครอบครัว ใหแกสมาชิกเครือขาย “สํานักงานโปรงใสกับ สค.”  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
               -    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                   - 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   67   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

หลักฐานอางอิง :  
1.สําเนาหนังสือดวนมาก ที่ 0406/145 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 เรื่อง รายงานการติดตาม

ผลการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 
1/2550 วันที่ 26 กันยายน 2550 

3.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/882 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (เพิ่มเติม) และเสนอแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
สรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใชดําเนินการ 

4.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1100 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง เผยแพรกลยุทธการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

5.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/749 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร
วารสารสตรีและครอบครัว ใหแกสมาชิกเครอืขาย “ สํานักงานโปรงใสกับ สค.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่  6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ    
ละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใช
เปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
  ระดับ

คะแนน 
การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ไดจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติ  และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบ ขท 01) และปรบัปรุงสถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 

2 ไดรวบรวมและประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขอ 1 และรายงานให
ผูบริหารทราบ เพื่อใชในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด  

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอ
รองเรียนเก่ียวกับการทุจรติหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบติัหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

1 ระดับ 3 3 0.0300 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด  ดังนี ้

1. รายงานขอมูลดานการทุจริต (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การประมูลของ
สวนราชการ (แบบ ขท 02) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอผูบริหารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

2. ใหมีการจัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. ใหมีการจัดเกบ็ขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียน เกี่ยวกบัการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551)   

4. ใหรายงานขอมูลการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551)   

5. รายงานขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2551)   

6. รายงานขอมลูเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั  (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551)   

7. มีการรวบรวมและรายงานขอมูลดานการทุริต (แบบ ขท 01) และขอมลูการจัดซื้อจัดจาง
การประมูลของสวนราชการ (แบบ ขท 02) ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
               -   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                  - 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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หลักฐานอางอิง :  
1.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/10441 ลงวันที ่8 ตุลาคม 2549 เรือ่ง รายงานขอมูลดานการทุจริต 

(แบบ ขท 01) และขอมูลการจดัซื้อจัดจางการประมูลของสวนราชการ (แบบ ขท 02) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2.สําเนาหนังสือที่ พม 0401.5/91 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรือ่ง ขอมลูการจัดซื้อจัดจางของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.5/90 ลงวันที ่7 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน 

เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรฐั ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.3/2463 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2550 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/   

ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถงึวันที่ 
31 มีนาคม 2550)   

5. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/768 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรือ่ง รายงานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550) 

6. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1865  ลงวันที่  3  เมษายน 2550 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทจุริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) ในรอบ 
6 เดือน  
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ช่ือตัวช้ีวัด :  6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
   เนื่องจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมมีสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ช.ช.) ขอทราบ จึงนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัด
ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  7  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั            

ผูจัดเกบ็ขอมลู :  
(1)  1. นางณัฐิตา  วิจิตรตระการกุล      
      2. นางสาวจิราภรณ  ลิสกุลรักษ     
(2)  1. นายนพดล  มหกรรมโกลา        
       2. นางสาวศิริพร  สันติกุล            

โทรศัพท :  0 2306 8762, 0 2306 8768, 
  

โทรศัพท :    
(1) 0 2306 8765   
(2) 0 2306 8773                                              

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
               ก.พ.ร.  โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมือง
ที่ดี มีมติเห็นชอบใหมีการสํารวจความพึงพอใจงานบริการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
จํานวน 2 บริการ คือ 
               1. ความพึงพอใจของสตรีที่เขารวม “โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมี
ความพรอมเขาสูการเมืองทองถิ่น” 
              2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชน 
            โดยสํานักงานสถิติแหงชาตเิปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2548 2549 2550 2549 2550 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร 

5 N/A 1 0.0500 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
                   สค.ไดดําเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมเขาสู
การเมืองทองถิน่  ดังนี ้

1. การฝกอบรมวิทยากรหลัก เพื่อใหเปนวิทยากรในการถายทอดความรู ความเขาใจการมี
สวนรวมทางการเมืองของสตรีในองคการบรหิารสวนตําบล 
- รุนที่ 1 วันที ่15 - 17 มกราคม 2551 จํานวนผูเขารับการอบรม 82 คน ประกอบดวย  

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ เขต 1 – 3, เขต 8 - 10 
- รุนที่ 2 วันที ่22 - 24 มกราคม 2551 จํานวนผูเขารับการอบรม 92 คนประกอบดวย  

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ เขต 4 – 6, เขต 7 - 12 
 2. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมทีข่อความรวมมือ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ เขต 1 -12 ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาศกัยภาพสตรีเพ่ือใหมี
ภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น ป 2551 รวมทั้งการขยายผลสูหมูบาน วันที่ 
18 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 3. การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมืองทองถิ่น รวมทัง้การขยายผลสูหมูบาน เพื่อใหสตรีที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ัง อบต. มีภาวะผูนํา
และมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิน่ รวมทั้งใหผูผานการอบรมไปขยายผลลงสูหมูบาน 
กลุมเปาหมายจํานวน 1,002 คน ดังนี ้

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 3   
- รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดปราจีนบุร ี
      สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4   
- รุนที่ 1 วันที ่18 – 19 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
- รุนที่ 2 วันที ่23 – 24 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 78 คน จังหวัดเพชรบุร ี
- รุนที่ 3 วันที ่25 – 26 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 96 คน จังหวัดกาญจนบุรี, 

สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
- รุนที่ 4 วันที ่27 – 28 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 86 คน จังหวัดราชบุรี  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 6   
- รุนที่ 1 วันที ่29 กุมภาพันธ 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 34 คน จังหวัดมหาสารคาม 
- รุนที่ 2 วันที ่3 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 18 คน จังหวัดหนองบัวลําภู 
- รุนที่ 3 วันที ่4 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดเลย 
- รุนที่ 4 วันที ่10 และ 19 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 114 คน จงัหวัด

ขอนแกน 
- รุนที่ 5 วันที ่12 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 118 คน จังหวัดหนองคาย 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 8   
- รุนที่ 1 วันที ่26 กุมภาพันธ 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัดลพบุรี, 
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อุทัยธานี, นครสวรรค, กําแพงเพชร และพิจติร 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 9   
- รุนที่ 1 วันที ่14 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 30 คน จังหวัดตาก 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 12   
- รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 144 คน จังหวัดสงขลาและสตูล 

สําหรับโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สค. ไดดําเนินงานดังนี้ 
1) จัดสัมมนาโครงการเสรมิสรางทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว (ศูนยเฉลิมพระเกียรติ) 
ในพ้ืนที่ 4 ภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 21-24 มกราคม 2551 จํานวน 156 คน 
ภาคใต ระหวางวันที่ 4-7 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 138 คน 
ภาคกลาง ระหวางวันที่ 12-15 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 161 คน 
ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 10-15 มีนาคม 2551 จํานวน 125 คน 
2) จัดโอนเงินงบอุดหนุนใหแกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ทั้ง 75 จังหวัด รวม 4,370 แหง 
งบประมาณ 56,950,000 บาท 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3. แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
4. กรอบพันธกรณีระหวางประเทศ 

4.1 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of Discrimination against Women : CEDAW) 

4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบติัการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration 
and Platform for Action) 

4.3 เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
5. เครือขายมีความพรอมและประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ   
6. กรอบการดําเนินโครงการพฒันาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการ

เขาสูการเมืองทองถิ่น ป 2551 ชัดเจน และมีการประชุม ชี้แจง รวมหารอืในการดําเนิน
โครงการอยางใกลชิด 

7. มีเอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธรณรงคและสงเสริมใหสตรีเขาสูการเมืองทองถิน่ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

 ไมม ี
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หลักฐานอางอิง :   
1. หนังสือที ่พม 0403/ว 21332 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรื่อง การดําเนนิโครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น 2551 
2. คูมือการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการ

เขาสูการเมืองทองถิ่น ป 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  8  รอยละของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางฤทัย  ใหมจนัทรทอง 
  หัวหนาฝายการคลัง                

โทรศัพท :  0-2306-8745 โทรศัพท :   0-2306-8740 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สค. ไดรับงบประมาณรายจายลงทุนเปนคาครุภัณฑ จํานวน 2,825,600 

บาท  ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา 3 หมวด 7 รายการ วงเงิน 617,660 บาท  เบกิจายแลวจาํนวน 
617,660 บาท (652,435 – 34,775) และจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ จํานวน 2 รายการ วงเงิน 2,198,208 บาท  
อยูระหวางตรวจรับครุภัณฑเพื่อเบิกจายเงินงบประมาณตอไป   

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

...................................................... 

2549 2550 2551 2550 2551 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายลงทุน 

90.76% 99.80% 21.86% 9.04 - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 21.86% 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    สค. ไดรับงบประมาณป 2551  ตามใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550   จํานวน 
2,825,600 บาท  โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

คาครุภัณฑ งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย 
1. ครุภัณฑสํานักงาน 530,000 529,000 
2. ครุภัณฑคอมพวิเตอร 2,206,000 - 
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 49,000 48,360 
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว 40,600 40,300 

  2,825,600 617,660 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   76   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

 สําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ วงเงิน 2,198,208 บาท 

โอนเปลี่ยนแปลงครุภัณฑงบลงทุน 35,000  ครุภัณฑคอมพวิเตอร 1,481,415 
- อุปกรณ เบิก 27,820  โปรแกรมคอมพิวเตอร 716,793 
- ตู RACK เบิก 6,955   2,198,208 
  34,775  อยูระหวางสงมอบและตรวจรบัครุภัณฑ 
      

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
                - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                   - 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. ใบอนุมัติเงนิประจํางวดที่ 01  ครั้งที ่4  ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2550   
2. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/220 ลงวันที ่28 มกราคม 2551  เรื่องสงใบสําคัญเบิกเงินคา

ครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ จาํนวนเงิน 617,660 บาท 
3. รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง จํานวน 617,660 บาท 

               4. รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณเบิกจายเงิน จํานวน 617,660 บาท   
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ช่ือตัวช้ีวัด : 9 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง                    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต 
หัวหนางานพัสดุ                

โทรศัพท :  0-2306-8745 โทรศัพท :   0-2306-8749 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการใชจริง 
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการ
ใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
            2. น้ํามัน   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  1. ไฟฟา  

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 

2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5 - 

                                           2. น้ํามัน    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน(ลิตร) ครบถวน 

2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5 - 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

3 ระดับ 2 2 0.0600 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานของ สค. 

แนวทางการรณรงค ดังนี้ 

• กําหนดเวลาเปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา   8.45 – 16.30 น. 

• กําหนดเวลาปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา  11.45 - 12.45 น. 

• ต้ังอุณหภูมิเครือ่งปรับอากาศที่ 25°C 

• รณรงคใหเปดไฟ เวลา  8.00 – 12.00 น. และเปดไฟเวลา 13.00 – 16.30 น. 

• กรณีทํางานหลังเลิกงานใหเปดไฟเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงเทานั้น 

• ถอดหลอดไฟที่มีเกินความจําเปน เชน แผงไฟมี 3 หลอด ใหถอดหลอดกลางออก 1 หลอด 

• รณรงคใหขาราชการทุกทานชวยกันดูแลตรวจสอบและถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อเลิกใชงานแลว 

• คอมพิวเตอร ปดสวิตซและถอดปลั๊กทุกครั้ง และปดหนาจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อพักการใช
งาน 

• ตูเย็น หามเปดโดยไมจําเปน ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการต้ังไวในที่มีความรอน
หรือ แสงอาทติยสองถึง และตรวจสอบการละลายน้ําแข็งเปนประจํา 

• กระติกน้ํารอน/เครื่องทําน้ําเยน็ ถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน ไมเสียบปลั๊กท้ิงไว 

• รณรงคใหขาราชการทุกทานชวยกันดูแลตรวจสอบวาที่เครื่องใชไฟฟาใดชํารุดหากพบให
แจงงานพัสดุทนัทีและจะยังไมนําไปใชงานจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานได 

• ทําหนังสือแจง สํานัก/กอง/กลุมงาน เกี่ยวกับสถิติการใชพลังงานในแตละเดือน 

• รณรงคใหเจาหนาที่ของสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหมสีวนรวมในการ
ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค เชน  ติดสติกเกอร  แผนใบปลิว  ปายประชาสัมพันธ 

• จัดทําโครงการ สค.จะสะอาดเพราะพลังของ สค. 
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       มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

• รณรงคใหพนักงานขับรถยนตไมเกิน 90 กม.ตอชั่วโมง 

• ตรวจสภาพรถยนตตามเกณฑการใชรถยนต 

• วางแผนการใชรถ โดยกําหนดใหการใชรถตองขอลวงหนา 1 วัน และวางแผนการจาย
รถยนต จัดใหไปทางเดียวกัน มีการบันทึกระยะทางและเวลาการใชรถ 

• การใชน้ํามันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถตองแจงหัวหนาเพื่อเติมน้ํามันเพื่อขออนุมัติการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงและทําการบันทึกการเติมน้าํมันลงในระบบบันทึกขอมูล 

• จัดระบบรถยนตการซอมบํารุง 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารระดับสูงของ สค. ใหความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
2. ผูบริหารระดับ กอง/สํานัก และเจาหนาที่ ใหความรวมมือในการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                       ไมมี 

หลักฐานอางอิง :  
                    1. www.e-report.energy.go.th 
                    2. ตารางการใชพลังงาน 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย     
  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองกลาง  
หัวหนากลุมการสงเสริมการบรูณาการมิติหญิงชาย  

โทรศัพท :  0-2306-8745, 0-2306-8768 โทรศัพท :   0-2306-87400-2306-8780 

คําอธิบาย : 
1. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงกระบวนงานหลักท่ีใหบริการประชาชนให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ในป 2547 และไดจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบตามหนังสือที่ พม 0405 / 00997 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548     และไดประกาศใหประชาชน และ
หนวยงานท่ัวไปทราบตามประกาศสํานักงาน ฯ      เรือ่งการกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2548 โดยกระบวนงานหลักดังกลาวมี 4 กระบวนงานคอื 

  1) การขอรับเงินเงินอุดหนนุโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีใหแกกลุมสตรีใน กทม. 
  2) การขออุทธรณงานการฌาปนกิจสงเคราะหตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห 
  3) การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 
  4) การเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 

 2.  จากกระบวนงานท้ัง 4 กระบวนงาน สํานักงาน ฯ ไดนาํมาลดขั้นตอนตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป 2547 -2550 ปละ 1 กระบวนงาน โดยกระบวนงานที่ 1 และที่ 2 นั้นปจจุบันไดยกเลิก
การดําเนินงานไปแลวโดย กระบวนงานท่ี 1 ยกเลิกในป 2549 เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดต้ังงบประมาณใน
สวนนี้ใหแกกลุมสตรีในเขต กทม.แลว  กระบวนงานที่ 2 ยกเลิกในป  2549 เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รับไปดําเนินการทุกขั้นตอน ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรค 4 ซึ่งไดแจงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามหนังสือที ่พม 0405 / 41714 ลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2549 เรือ่งรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

3. กระบวนงานที่ 3 และ 4 ถกูนํามาลดขั้นตอนในปงบประมาณ 2549 และ 2550 ซึ่งสมารถ
ดําเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการไดมากกวารอยละ 30 จึงนําเสนอเพือ่นํามาดําเนินงาน
รักษามาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 10 ในปงบประมาณ 2551 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สค. ไดดําเนินงานการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญงิชายใหแกองคกรภาครัฐ  
                1.การเปนวิทยากรในการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 
ของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                2.การเปนวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อเสริมสรางความตระหนักใน
การเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร 
                3.การเปนวิทยากรการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติวาดวยเกณฑคุณภาพการบริการภาครัฐ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช      
                และอยูระหวางการรวบรวมขอมูล   
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แบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณ
ท่ีเสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1. การใหบริการขอมูลขาวสารและการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 
1) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ ผาน
ทางโทรศัพท 
2) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ ผาน
เว็บบอรด 
3) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ ผาน 
จดหมายราชการ 
4) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ ผาน 
เว็บไซด 

2549 0.5  
 

3 นาที 
 

5 นาที 
 

1.5 วัน  
( 12 ชั่วโมงทําการ ) 

3 วัน 

2. การเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิง
ชายใหแกองคกรภาครัฐ 
1) การขออนุมัติวิทยากรเพ่ือการ
ฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ 
2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวะและบริบทของแตละหนวยงาน 
3) การจัดทําเอกสารประกอบคําบรรยาย
และเอกสารเผยแพรการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย 
4) การดําเนินงานฝกอบรมตาม
ระยะเวลาของแตละหลักสูตร 
5) การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

2550 0.5 6.50 วัน 
( 52 ชั่วโมงทําการ ) 

รวม 1.00   
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แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่     1 ชื่อกระบวนงาน การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กองกลาง  
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นางภัทรียา  กล่ินพยอม     หมายเลขโทรศัพท... 0 2306 8746 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  ...............ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      
 

การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
1. การใหบริการขอมูลขาวสารและการ

เผยแพรประชาสัมพันธ 
  

 1) ใหบริการ ฯ ผานโทรศัพท ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 2) ใหบริการผานเว็บบอรด ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 3) ใหบริการผานจดหมายราชการ ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 4) ใหบริการผานเว็บไซด ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่     2 ชื่อกระบวนงาน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นายอัฐชัย   ดุลยพัช                หมายเลขโทรศัพท... 0 2306 8780 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  4   ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 6 วัน 4 ชั่วโมงทําการ 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      
 

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
2. การสรางเสริมบทบาทความสัมพันธ 

หญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
  

 1) การขออนุมัติวิทยากรเพ่ือการ
ฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 2) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมและ
บริบทของแตละหนวยงาน 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 3)การจัดทําเอกสารประกอบคํา
บรรยายและเอกสารเผยแพรการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 4) การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ     
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

1. การใหบริการ
ขอมูลขาวสารและ
การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
1) ผานโทรศัพท 
 
2) ผานเว็บบอรด 
 
3) ผานจดหมาย
ราชการ 
 
 
4) ผานเว็บไซด 

 
0.5 
 
 
0.125 
 
0.125 
 
0.125 
 
 
 
0.125 
 

 
 
 
 

3 นาที 
 

5 นาที 
 
 

1.5วัน 
(12ชม. 
ทําการ) 

 
 

3 วัน/คร้ัง 

     

2. การสรางเสริม
บทบาท
ความสัมพันธ 
หญิงชายใหแก
องคกรภาครัฐ 

 
0.5 

 
6.50 วัน 

( 52 ชม. 
ทําการ) 

     

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 

 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ผูรับบรกิารทีไ่ดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบรกิารทัง้หมด 

งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
3 W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 
4 W4 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 
5 W5 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 

น้ําหนักรวม Σ W =1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci)  
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัในการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

2 N/A 1 0.0200 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

                   กระบวนงานใหบริการ : การใหบริการการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญงิชายใหแก
องคกรภาครฐั 
ระยะกอนการดําเนินงานฝกอบรม ( 3 ขัน้ตอน ) 

ดําเนินงานขออนุมัติไปราชการเพื่อฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ พรอมกับปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบรบิทของแตละหนวยงานท่ีรองขอมา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม ซึ่งเปนการปฏิบัติงานใน 3 ขั้นตอนงานไปพรอม ๆ กัน ( รวม 3 ขั้นตอน ตามประกาศ 
สค. เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 เปนระยะเวลา 12 วัน ) 
ระยะฝกอบรม 
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ขึ้นกับจํานวนผูรับการอบรม  หลักสูตร และชวงระยะเวลาของแตละหนวยงาน ซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุม และกระบวนงานนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหลังการฝกอบรม 
                ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร ( 1 ขัน้ตอน ตามประกาศ สค. 
เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จลงวันที่ 26 มกราคม 2548 เปนระยะเวลา 1 วัน ) 
   การปฏิบัติงาน 
           กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.ไดรับเชิญจากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเปนวิทยากรในการฝกอบรมหลักสูตรเจา
พนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 ของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 2.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอท่ีกําหนด 
 3.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร  

         กรมศิลปากร 

     1.ไดรับเชิญจากรมศิลปากรเพื่อเปนวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อ
เสริมสรางความตระหนักในการเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

 2.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอท่ีกําหนด 
                   3.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
         กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช        
                 1.ไดรับเชิญจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อเปนวิทยากรในการประชมุชี้แจง
แนวทางปฏิบัติวาดวยเกณฑคุณภาพการบริการภาครัฐ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
                  2.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอท่ีกําหนด 
                  3.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 ปจจัยภายนอก   

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2. พันธกรณีระหวางประเทศ 

- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
- ปฎิญญาปกกิง่และแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี  
- เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG+) 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีของผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชายและบทบาทหนาท่ีของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 ปจจัยภายใน 
1.การเตรียมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของหนวยงานตางๆ 
2.การศึกษาหาขอมูลในประเด็นตางๆ เพื่อเชือ่มโยงกับนโยบายและบริบทของสังคมไทย 
3.การเตรียมการวางแผนขั้นตอบกระบวนการดําเนินงาน 
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        4.การประชุมหารือกอนการดําเนินงาน และสรุป ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการฝกอบรม 

              5.องคความรูของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
              6.การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1.กฎหรือระเบยีบขอบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
2.ภารกิจของแตละหนวยงานท่ีขอรับการสนบัสนุนดานวิชาการมีความหลากหลาย แตกตางกัน 

ตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
หลักฐานอางอิง :   

1.หนังสือวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดวนที่สุด ที่ มท 0629/649 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2551 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  

2.บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/671 ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติไปราชการในการฝกอบรมหลกัสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รุนที่ 9 ของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/724 ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2551 เรื่อง สรุปผลการใหความรู เรือ่ง การสงเสรมิความเสมอภาคระหวางหญงิชาย ในการ
ฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9  

4.หนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0401/705 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอเชญิเปนวิทยากร 
5.บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที ่พม 0403/632 ลงวันที่ 10 มีนาคม 

2551 เรื่อง ขออนุมัติไปราชการในการสัมมนา เรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อเสริมสรางความตระหนักใน
การเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

6.บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที ่พม 0403/632 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2551 เรื่อง สรปุผลการสัมมนาเรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อเสริมสรางความตระหนักในการเสริมสราง
บทบาท     หญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

7.หนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที ่ทส 0901.4/4214 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2551 เรื่องขอเชิญวิทยากร  

8.บันทึกสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/673 ลงวันที่ 14 มนีาคม 2551 เรื่อง  
ขออนุมัติขาราชการไปเปนวิทยากร  

9.บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที ่พม 0403/738 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2551  เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติวาดวยเกณฑคุณภาพการบริการภาครัฐ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช        
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ช่ือตัวช้ีวัด : 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง     
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย ใหมจันทรทอง                
 หัวหนาฝายการคลัง       

โทรศัพท :  0-2306-8745 โทรศัพท :   0-2306-8740 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 (ต.ค.49-ก.ย.50) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2 ระดับ 1 1 0.0200 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สค. ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550       

(ต.ค.49-ก.ย.50) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 415 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   89   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
              -  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                - 

หลักฐานอางอิง :  
สําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 415  ลงวันที่ 25 มกราคม 2551  เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

คํานวณตนทุนผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  นายสุจิตต  ไตรพิทกัษ 
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   คณะทํางาน PMQA  

โทรศัพท :  02 306 8775-6 โทรศัพท :   02 306 8775-6 

คําอธิบาย :  ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัดคือ (คะแนนรวม รอยละ 22) 
           12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 
           12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน 
                   องคกรดวยตนเอง  รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด รอยละ 15 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

               1. ปรับปรุงคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล และคณะทาํงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน ฯ  
               2. .ใหความรูและความเขาใจแกคณะผูบริหาร และคณะทํางาน 3 ครั้ง 
                      2.1  สงผูแทนในแตละหมวด รวม 7 คนเขารวมสัมมนาหลักสูตรการอบรมสวนราชการใน
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน PMQA รุน 1 ระหวางวันที่ 14 – 17 มกราคม 2551 ณ โรงแรม      
ปริ๊นพาเลซ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

           2.2  จัดอบรมใหความรูการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน PMQA ใหคณะผูบริหารท้ัง  
3 ระดับ ( ผอ.สค. – หน.กลุม/ฝาย) และคณะทํางาน ฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุม สค. โดย
วิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

           2.3  จัดอบรมคณะทํางาน ฯ การประเมินองคกรในแตละหมวด ในวันที่ 22 กมุภาพันธ 
2551 ณ หองประชุม สค. ( ตอเนื่องจากวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551) 

     3. ดําเนินการทบทวนและประเมินองคกรครั้งที ่1 
           3.1  จัดทบทวน / ปรับปรุงรายงาน และประเมิน สค.ครั้งที่ 1 และการกําหนดแนวทางการ

พัฒนา สค. ในแตละหมวด ระหวางวันที่ 26 – 28 กุมภาพนัธ 2551 ณ จงัหวัดระยอง  
           3.2  ตรวจสอบ และทบทวนจุดออนจุดแข็ง และแนวทางในการพัฒนาองคกร 

( New Approach ) ในแตละหมวด ระหวางวันที่ 26 – 28 มนีาคม 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย
วิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
         
เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวช้ีวัดที่ 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง  รอยละ 1 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1                             28  พ.ย.51 

2 21  พ.ย. 51 

3 14  พ.ย. 51 

4 7  พ.ย. 51 

5 31 ต.ค. 51 

 
ตัวช้ีวัดที่ 12.2  ความครบถวนในการทาํรายงานการประเมินตนเอง  รอยละ 6 
 

เกณฑการใหคะแนน        การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 

(0.2) 
2 

(0.4) 
3 

(0.6) 
4 

(0.8) 
5 

(1.0) 

1. รายงานลักษณะสําคัญของ
องคกร ( 15 คาํถาม ) 

1 3 6 9 

 

12 15 

2. รายงานสรปุผลประเมินตนเอง 
หมวด1-7 รายหัวขอ 17 หัวขอ  
( 90 คําถาม ) 

1 30 45 60 75 90 

3.ผลกราฟระดับคะแนนรายหวัขอ 
(17 หัวขอ ) 

1 5 8 11 14 17 

4.รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด ) 

1 3 4 5 6 7 

5.. รายงานจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงและ
รายงานแผนปรับปรุง ( 7 หมวด ) 

1 3 4 5 6 7 

6.รายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ 
PMQAใหกับผูบริหารรับทราบ 
 ( ปละ 2 ครั้ง) 

1 0 - 1 
 

 

- 2 

รวม 6  
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ตัวช้ีวัดที่ 12.3 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด  รอยละ 15 
12.3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด ( รอยละ 10) 

             

เกณฑ 
หมวดที่ 

จํานวน 
คําถาม 

คา 
น้ําหนัก
คะแนน 

 
(1) 

0-10 % 

 
(2) 

11-20% 

 
(3) 

21-30% 

 
(4) 

31-50% 

 
(5) 

51-100% 

1 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2 9 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

3 11 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

4 10 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

5 21 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

6 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

7 15 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รวม 90 10  

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

(1)  0.2 ระดับเบื้องตน          ( 0 – 10 คะแนน ) 

(2)  0.4 ระดับกําลังพัฒนา    ( 11 – 20 คะแนน ) 

(3)  0.6 ระดับดีปานกลาง     (21 – 30 คะแนน ) 

(4)  0.8 ระดับดีมาก              (31 – 50 คะแนน ) 

(5) 1.0 ระดับเปนเลิศ           ( 51 คะแนนขึ้นไป ) 

รวม  

 
12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบการประเมินตนเอง  ( รอยละ 5 ) 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด จํานวนหลักฐาน รอยละ/คะแนน 

(1)  0.2 24 60% 

(2)  0.4 28 70% 

(3)  0.6 32 80% 

(4)  0.8 36 90% 

(5) 1.0 40 100% 

รวม   
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

22 N/A 1 0.2200 

12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง  

1 N/A 1 0.0100 

12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของความครบถวนของการจดัทํารายงาน
การประเมินองคกรดวยตนเอง   

6 N/A 1 0.0600 

12.3  ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด  

15 N/A 1 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
               1. ปรับปรุงคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล และคณะทาํงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน ฯ  
                2.  สงผูแทนในแตละหมวด รวม 7 คนเขารวมสัมมนาหลักสูตรการอบรมสวนราชการในการ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน PMQA รุน 1 ระหวางวันที่ 14 – 17 มกราคม 2551 ณ โรงแรม 
ปริ๊นพาเลซ  เนื่องจากมีการปรับวิธีการใหคะแนนใหมเปนแบบ Check list และเกณฑในการประเมินตัวชี้วัด
ประจําป  2551  

     3.  จัดอบรมใหความรูการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน PMQA ใหคณะผูบริหารทั้ง 3 ระดับ    
( ผอ.สค. – หน.กลุม/ฝาย) และคณะทํางาน ฯ ในวันที ่8 กมุภาพันธ 2551 ณ หองประชุม สค. โดยวิทยากร
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

     4. จัดอบรมคณะทํางาน ฯ การประเมินองคกรในแตละหมวด ในวันที่ 22 กุมภาพนัธ 2551 ณ 
หองประชุม สค. โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

     5. จัดทบทวน / ปรับปรุงรายงาน และประเมิน สค.ครัง้ที่ 1 และการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
สค. ในแตละหมวด ระหวางวันที่ 26 – 28 กมุภาพันธ 2551 ณ จังหวัดระยอง  

     6. ตรวจสอบ และทบทวนแนวทางในการพัฒนาองคกร ( New Approach ) ในแตละหมวด 
ระหวางวันที่ 26 – 28 มนีาคม 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. คณะทํางาน ฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
                 -    ภาระในงานประจํามีมากทําใหเวลาในการดําเนินงานดานการประเมินองคกรมนีอยเพราะตอง
มีการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมประกอบการเขียนรายงาน 
หลักฐานอางอิง :  

    1. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่14/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางาน PMQA 

    2.หนังสือที ่พม 0405 / 40 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 รายงานผลการสัมมนาเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหวางวันที่ 14-17 มกราคม 2551ณ โรงแรมปริน๊พาเลซ  

    3. หนังสือที่ พม 0405 / 86 ลงวันที ่11 กุมภาพันธ 2551 รายงานสรุปการประชุมชี้แจง เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แกคณะผูบรหิารระดับสูง และระดับกลาง และคณะทํางาน วันที่ 
8 กุมภาพันธ 2551 โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

    4. หนังสือที่ พม 0405/91 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ขออนุมัติคาใชจาย และดําเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันที่ 22 กุมภาพนัธ 2551 ณ หองประชุมสํานักงาน ฯ 
โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และ ระหวางวันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2551 ณ จังหวัดระยอง 

    5. หนังสือที่ พม. 0405/ 120 ลงวันที ่3 มีนาคม 2551 เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินองคกรครั้งที ่1 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการกองกลาง ผูจัดเกบ็ขอมลู :   หัวหนาฝายนิติการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

ช่ือตัวช้ีวัด : 13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการ
ใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการ
ในแตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวน
ราชการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ
แลว ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการ
จัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามรัฐธรรมนูญกําหนด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2550-2554) นโยบายของรัฐบาล หรือพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อาจเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

(2) ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบเพื่อใหงายตอการใชหรือ
ปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 

หากสวนราชการใดไมมีกฎหมายท่ีจะตองพัฒนา และไมจําเปนตองดําเนินการตามขอ (1) 
และ (2) ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับ
ประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกลาว 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวา
กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น  

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ี
จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบ
นโยบาย ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใต
บังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือ
นําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ  และนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการไป
ดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบไปดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการตามกรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายไดสวน
ราชการสามารถดําเนินการตามแนวทางอื่นในการพัฒนากฎหมาย
เพิ่มเติมได คือ การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมาย
ลําดับรองในความรับผิดชอบเปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส
และเผยแพรบนอินเตอรเน็ต 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุ
กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะ
ดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลว
เสร็จ จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ.2550 แลว 

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเรียบรอยแลว 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

1 ระดับ 5 5 0.0500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโดย

จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย ประจําป 2551 ตามแบบฟอรมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด และ
สงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
             -     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

รายละเอียดตัวชี้วัดทําลาชา 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาเอกสารจํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 
2. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0202/45320 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เรือ่ง การพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0401/21217 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2550 เรือ่ง การพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. สําเนาหนังสือ ท่ี พม 0202/47170 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

                   กรณีที่ 2 การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบให
เปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1 ดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ โครงการสรางกฎหมาย และอนุบัญญัติใน
กฎหมายแมบทฉบับเดียวแตละฉบับ  เพื่อการจําแนกขอมลูและจัด กลุม
ขอมูลออกเปนหมวดหมูตามลักษณะของหลักเกณฑแตละเรื่องพรอมการ 
ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน หรอืขามกฎหมาย ขามอนุบัญญติั 
หรือคาบเกี่ยวกัน ในกลุมกฎหมายแมบทรายฉบับที่สําคัญ และจัดทํา
รายละเอียดโครงการ 

2 แปลงขอมูลกฎหมาย และอนบุัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ 
ขอความ (Text File) ที่สามารถสืบคนลึกลงไปในเนื้อหาได เพื่อนํามาจัดทํา
เปนขอมูลกฎหมาย อนุบัญญติั หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไข
เพิ่มเติมดวยระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

3 นําขอมูลกฎหมายและอนุบัญญัติที่แปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ     
ขอความ (Text File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพือ่นํามาใชในการจัดทําเปนขอมูล 
กฎหมาย อนุบญัญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

4 อยูระหวางการพัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเครื่องมือสืบคนขอมูลที่ทันสมยัและ
เหมาะสมกับลักษณะโครงสรางขอมูลในฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนกิส
และสามารถสรางฐานดัชนีขอมูลอัตโนมัติเพือ่ชวยเหลือการสืบคนเขาถึง
ขอมูลกฎหมายในทันทีที่มีการประกาศใช ยกเลิก หรอืแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และอนุบัญญัติมาชวยเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน 
การแสดงผล การปฏิบัติงานและเผยแพรการใหบริการบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตแกสวนราชการตางๆ และประชาชนทั่วไปใหมีความสมบูรณ 
สะดวก และรวดเร็ว 

5 - 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

2 ระดับ 3 3 0.0600 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ไดจัดทํารายงานการตรวจโครงสรางกฎหมายและอนุบัญญัติของสํานกังานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 
2. ไดดําเนินการแปลงขอมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ

ขอความ (Text File) ที่สามารถสืบคนลึกลงไปในเนื้อหาได  
3. ไดนําขอมูลกฎหมายและอนุบัญญัติที่แปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอความ (Text 

File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพือ่นํามาใชในการจัดทําเปนขอมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมาย
ฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวยระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                 -   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                     - 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานการตรวจโครงสรางกฎหมายและอนุบัญญัติของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
2. สําเนาเอกสารการแปลงขอมูลกฎหมายและอนุบัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบขอความ (Text File) 
3. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401/902 ลงวันที ่14 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การดําเนินการตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401/971 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การดําเนินการตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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