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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
          ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                                                                                      
                                                                                                        รอบ   6   เดือน  

                                                                                            รอบ  12  เดือน 
 หน่วย น้ าหนนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล (น้ าหนัก : ร้อยละ 50)    
 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (น้ าหนัก : ร้อยละ   30)   0.3000 
1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 18) 

   

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
โอกาสเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการ  

ระดับ 3         

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการ 

ร้อยละ 1.5 90 100 110 120 130 N/A 1 0.0150 

2. จ านวนรูปแบบการให้บริการ
สวัสดิการสงัคมที่กระทรวงฯ ไดพ้ัฒนา
และน ามาให้บริการส าหรับการป้องกัน 
คุ้มครอง ฟื้นฟู หรือพัฒนาตาม
เป้าหมายของกระทรวงฯ 

จ านวน 1.5 3 4 5 7 9 N/A 1 0.0150 

1.1.2 จ านวนจังหนวัดที่สามารถรายงาน
สถานการณ์ทางสังคม 

จ านวน 4 55 60 65 70 75 N/A 1 0.0400 

1.1.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยของการ
พัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตของไทย 

ระดับ 7 1 2 3 4 5    

   1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหนมาะสม 

ร้อยละ 1.4 75 80 85 90 95 N/A 1 0.0140 

   2) ร้อยละของประชากรเป้าหนมายที่
ได้รับบริการมีความพึงพอใจในบรกิาร 

ร้อยละ 1.4 70 75 80 85 90 N/A 1 0.0140 

   3) ร้อยละของประชากรเป้าหนมายที่
ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิ มี
ทักษะชีวิตที่เหนมาะสม 

ร้อยละ 1.4 75 80 85 90 95 N/A 1 0.0140 

   4) ร้อยละของประชากรเป้าหนมายที่
ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพมี
ครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่ก าหนนด 

ร้อยละ 1.4 70 75 80 85 90 N/A 1 0.0140 

   5) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีสามารถเข้าถึง
หนลักประกันทางสังคม 

ร้อยละ 1.4 80 85 90 95 100 N/A 1 0.0140 
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 หน่วย น้ าหนนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

1.1.4 ร้อยละของเครือข่ายที่มีคณุภาพใน
การพัฒนาสังคม 

ร้อยละ 4 26.42 31.42 36.42 41.42 46.42 N/A 1 0.0400 

1.2 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

( ไมม่ีตัวช้ีวดันี้ เพราะไม่มีนโยบายส าคัญ/พเิศษของรฐับาล) 

 1.3 ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนนักในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงท่ีมี
เป้าหนมายร่วมกันระหนว่างกระทรวง  

ร้อยละ 10 Joint KPI เก่ียวกับยุทธศาสตร์เอดส์ , ยาเสพติด 
อยู่ระหนว่างด าเนนิการก าหนนดเปา้หนมายร่วมกันระหนว่าง
กระทรวง 

 1.4 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วมหนรือเคาน์เตอร์บรกิาร  

ร้อยละ 2 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0200 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ 

ระดับ 0 กระทรวงไมม่ีกลุม่ภารกิจจึงไม่มีตวัช้ีวัดซึ่งเป็นแผนปฏิบตัิราชการใน
ลักษณะของกลุม่ภารกิจ 

 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของส านกังานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(น้ าหนัก : ร้อยละ  20) 

  0.9000 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก 

ร้อยละ 15         

3.1.1 ระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายสง่เสริมความเสมอภาค
ระหนว่างหนญิงชายไปสู่การปฏิบัตใิน
หนน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 2 1 2 3 4 5 2 2 0.0400 

3.1.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการรายงานตามมาตรา 
17 แหน่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 
2.5 

2.5 0.1000 

3.1.3  จ านวนศนูย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชนที่ด าเนนิการผา่นเกณฑ์ทีก่ าหนนด 

จ านวน 4 55 80 105 135 165 N/A 1 0.0400 
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 หน่วย น้ าหนนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

3.1.4  จ านวนองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวใน
เทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2555 

ร้อยละ 5 325 
แหน่ง 

400 
แหน่ง 

475 
แหน่ง 

ปริมาณ
475+
คุณภาพ 
140 

ปริมาณ
475+
คุณภาพ 
200 

N/A 1 0.0500 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จ 
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม 
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)  

ระดับ 5 1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

1 1 0.0500 

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15 ) 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

ร้อยละ 6 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0600 

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของระดบัความ
พึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 

ระดับ 3 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0300 

ตัวชี้วัดที่  6 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจรติ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ระดับ 
2 

2 0.1200 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ าหนกั : ร้อยละ 15 ) 
ตัวชี้วัดที่  7 ระดับความส าเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ 
รั กษามาตรฐานระยะ เ วลากา ร
ให้บริการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

ตัวชี้วัดที่  8 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
วัดผล 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ร้อยละ 5         

8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ าย เงิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 2 66 69 72 75 78 32.09
% 

1 0.0200 

8.2  ร้อยละของการ เบิกจ่ าย เงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 42.36

% 

1 0.0150 
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 หน่วย น้ าหนนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

8.4 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 1.5 86 89.5 93 96.5 100 80.81
% 

1 0.0150 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 2+1 1 2 3 4 5 ระดับ 
3 

3 0.0900 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของ
การควบคุมภายใน 

ระดับ 3+1 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0400 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จของ
การด า เนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 สค.ไม่มีแผนพฒันากฎหนมายที่จะต้องด าเนนิการในปี 2554 ไม่
ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ให้นน าน้ าหนนักไปให้นตัวชี้วัดที่ 9 
และ 10 ร้อยละ 1.0 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ าหนัก : ร้อยละ 20 )    

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 N/A 1 0.2000 

รวม          1.2000 
รายงาน ณ วันที่   29  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2554 
ผู้รายงาน นางดารารัตน์  แก้วสลับสี                                  หนน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบรหินาร 
ต าแหนน่ง หนัวหนน้ากลุ่มพฒันาระบบบริหนาร                            โทรศัพท์ 0 2306 8775-6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี 52 ปี 53 ปี 54 (รอ้ย
ละ)

มติทิ ี ่1 ดา้นประสทิธผิล: แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง 30 30 0 0

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานเพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายมโีอกาส
เขา้ถงึการคุม้ครองและสวัสดกิาร 3

= 0 0

คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

ผลงา
น

คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

ผลงา
น

แบบฟอรม์รายงานการประเมนิผลตนเองของสํานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (Sar Card)

ลําดบั
ที่ ตวัชีว้ดั ขอ้มลู

พืน้ฐาน
เป้าหมา
ย

นํา้หน ั
ก

6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

ผลงา
น

1. รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการคุม้ครองและเขา้ถงึ
สวัสดกิาร

 N/A 110 1.5 N/A 1 1.5

2. จํานวนรปูแบบการใหบ้รกิารสวัสดกิารสงัคมทีก่ระทรวงฯ ได ้
พัฒนาและนํามาใหบ้รกิารสําหรับการป้องกนั คุม้ครอง ฟ้ืนฟ ู
หรอืพัฒนาตามเป้าหมายของกระทรวงฯ

 N/A 5 1.5 N/A 1
1.5

1.1.2 จํานวนจังหวัดทีส่ามารถรายงานสถานการณ์ทางสงัคม   -   - 4 N/A 1 4

1.1.3 ระดับความสําเร็จเฉลีย่ของการพัฒนาดัชนคีณุภาพชวีติของไทย 7 0

1) รอ้ยละของเด็กและเยาวชนทีม่ทัีกษะชวีติและพัฒนาการทีเ่หมา   -   - 85 1.4 N/A 1 1.4

2) รอ้ยละของประชากรเป้าหมายทีไ่ดรั้บบรกิารมคีวามพงึพอใจในบ2) รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบบรการมความพงพอใจในบ  -  - 80 1.4 N/A 1 1.4

3) รอ้ยละของประชากรเป้าหมายทีไ่ดรั้บการพัฒนาและคุม้ครอง
สทิธ ิมทัีกษะชวีติทีเ่หมาะสม

  -   - 
85 1.4 N/A 1 1.4

4) รอ้ยละของประชากรเป้าหมายทีไ่ดรั้บการคุม้ครองและพัฒนา
ศักยภาพมคีรอบครัวเขม้แข็งตามเกณฑท์ีกํ่าหนด

  -   - 
80 1.4 N/A 1 1.4

5) รอ้ยละของผูส้งูอายทุีส่ามารถเขา้ถงึหลักประกนัทางสงัคม   -   - 80 1.4 N/A 1 1.4

1.1.4 รอ้ยละของเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพในการพัฒนาสงัคม x 4 N/A 1 4

1 3
ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการดําเนนิการ

่ 10 N/A 1 101.3 ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงทีม่เีป้าหมายรว่มกนัระหวา่ง 10 N/A 1 10

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคานเ์ตอร์
บรกิารประชาชน 4.40 2 N/A 1 2

ดา้นประสทิธผิล: แผนปฏบิตัริาชการของกรมหรอืเทยีบเทา่ 20 28

3.1.1
ระดับความสําเร็จของการนํานโยบายสง่เสรมิความเสมอภาค
ระหวา่งหญงิชายไปสูก่ารปฏบิตัใินหน่วยงานภาครัฐ   -  - 3 2 ระดับ 2 2 4 0 0

3.1.2
ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอ้มลูประกอบการรายงานตาม
มาตรา 17 แหง่พระราชบญัญัตคิุม้ครองผูถ้กูกระทําดว้ยความ
รนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

  -  - 3 4 ระดับ 
2.5 2.5 10

3.1.3 จํานวนศนูยพั์ฒนาครอบครัวในชมุชนทีดํ่าเนนิการผา่นเกณฑท์ีกํ่าห 3.73 105 4 N/A 1 4 0 0

3.1.4
จํานวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารบรรจโุครงการ/กจิกรรม
ดา้นการพัฒนาสตรแีละครอบครัวในเทศบญัญัต/ิขอ้บงัคับ
งบประมาณรายจา่ยประจําปี 2555

   268 475 5 N/A 1 5

3.2 ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลติของสว่นราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย)        5 5 5 ระดับ 1 1 5

มติทิ ี ่2 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 15 21
4 รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร ##### 75 6 N/A 1 6 0 0

5 รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของผูกํ้าหนดนโยบาย - 75 3 N/A 1 3ู

6 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ 3.45 3 6 ระดับ 2 2 12

มติทิ ี ่3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 15 21

7 ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร 3.87 3 3 N/A 1 3 0

8
รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุ/ภาพรวม/
เงนิโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แข็ง 2555 วัดผล 3 
ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่

0 0 0

8.1 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 75 2 32.09 1 2
8.2 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 94 1.5 42.36 1 1.5
8.4 รอ้ยละความสําเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณตามแผน 3 1.5 80.81 1 1.5 0 0

9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ 4.00 3 3 ระดับ 3 3 9

10 ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน  - 3 4 N/A 1 4 0 0
11 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนากฎหมาย

ส่ ช
0 0

มติทิ ี ่4 ดา้นการพฒันาองคก์ร 20 20

12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
(PMQA) 3.705 3 20 N/A 1 20 0 0

 ไมม่แีผนพัฒนากฎหมาย จงึนําคา่น้ําหนักไปใหต้ัวชีว้ัดที ่9 และ 10 รอ้ยละ 

(PMQA)
รวม 100 120
คะแนนเต็ม 5 #####

หมายเหต:ุ ผลการประเมนิตนเอง  = 1.50-2.49 = 2.50-3.49  = 3.50-4.49 = 4.50-5.00        = NA      = 1.00-1.49  



                                 แบบฟอร์มรายผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                                                                                                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   6 

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                                        รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไปสู่การปฏิบตัิใน
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย     
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
หนัวหนน้ากลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหนญิงชาย       
หนัวหนน้ากลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ                         
หนัวหนน้ากลุ่มการคุ้มครองและพทิักษ์สิทธิสตรี                                        
หนัวหนน้ากลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก                       
ส านักสง่เสริมความเสมอภาคหนญิงชาย 

โทรศัพท์ :  0 2306 8762 โทรศัพท์ :   0 2306 8780 , 0 2306 8767  
 0 2306 8765 , 0 2306 8766  

ค าอธิบาย :  
      หน่วยงานภาครัฐ หนมายถึง ส่วนราชการจาก 19 กระทรวง (127 กรม 4 องค์กรอิสระ) รวมจ านวน 131 ส่วนราชการ 
ที่มีการแต่งตั้งผู้บริหนารด้านการเสริมสร้างบทบาทหนญิงชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหนว่างหนญิง
ชาย (Gender Focal Point) และมีแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาค  หนญิงชาย ปี พ.ศ. 2550 – 2554 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :       
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 สค. เสนอนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชายต่อนายกรัฐมนตรี จ านวน 3 ประเด็น
ดังนี้  
1.  การเสริมสรา้งและปรับเปลีย่นเจตคติดา้นความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชายในหนน่วยงานภาครัฐ 
2. การจัดสภาพแวดล้อมในหนนว่ยงานภาครัฐโดยค านึงถึงมิติหนญิงชาย 
3. การประกาศว่าจะไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศในหนน่วยงานภาครัฐ 

2 จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชายแก่ผูบ้ริหนารด้าน          
การเสริมสร้างบทบาทหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” 

3 หนน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหนว่างน านโยบายไปด าเนินการ 

4 - 

5 - 

เกณฑ์การให้คะแนน  :      

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการน านโยบาย
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายไปสู่การปฏิบตัิในหน่วยงานภาครัฐ 

2 2 2 0.0400 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. สค. เสนอหนนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายส่งเสรมิความเสมอภาคระหนว่าง          
หนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” พร้อมเสนอนโยบายฯ  
2. นายกรัฐมนตรีตอบรับการเรียนเชิญ 
3. แต่งตั้งคณะท างานในการจัดการประชุม โดยมี ผอ.สค. เป็นประธานคณะท างานอ านวยการ และผอ.สญช. เปน็
คณะท างานและเลขานุการ 
4. จัดประชุมมอบนโยบายสง่เสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2553 ณ หน้องคอนเวนชั่น  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ   
5. สรุปผลการประชุมฯ พร้อมทัง้ส่งสรุปผลฯ ให้นส่วนราชการต่างๆ ทราบและน านโยบายไปด าเนินการ  
6. เผยแพร่รายละเอียดการประชุม ทางเวบ็ไซด์ www.women-family.go.th 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ปัจจัยภายนอก 

1. รัฐธรรมนูญแหน่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2. พันธกรณีระหนว่างประเทศ 

- อนุสัญญาวา่ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
- ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏบิัตกิารเพื่อความก้าวหนน้าของสตรี  
- เป้าหนมายการพัฒนาแห่นงสหนัสวรรษ (MDG+) 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เร่ืองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ในทุกรูปแบบและการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 
4. หนนังสือส านักงาน ก.พ. เร่ือง การก าหนนดคุณสมบัติ อ านาจหนน้าที่ของผูบ้ริหนารด้านการเสริมสร้างบทบาทหนญิงชายและ
บทบาทหนนา้ที่ของศูนย์ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 
5. ส่วนราชการมีการแต่งตั้งผูบ้ริหนารด้านการเสริมสร้างบทบาทหนญิงชาย (CGEO) และมอบหนมายหนน่วยงานภายในท าหนน้าที่
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย (Gender Focal Point) รวมทั้งมีแผนแม่บทด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหนญิงชายของหนน่วยงาน  
 ปัจจัยภายใน 
1.มีกลไกในการด าเนินงานประกอบด้วย 
   - คณะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่นงชาติ (กยส.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีวา่การ

http://www.women-family.go.th/
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์เป็นรองประธานคนที่ 1 กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ก าหนนดทิศทาง นโยบายในการส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชายและสถานภาพสตร ี
   - คณะกรรมการส่งเสริมสถานภาพสตรี (กสส.) เพื่อเป็นคณะท างานในการกลั่นกรองแนวทางและนโยบายก่อนเสนอเข้าสู่
ที่ประชุมของคณะกรรมการ กยส. ต่อไป โดยมีรองประธาน กยส. คนที่ 2 เป็นประธาน  
2.นายกรัฐมนตรีให้นความส าคัญ โดยเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 
(นายกรัฐมนตรีพบ CGEO)  
3.ความต่อเนื่องในการด าเนินงานนับตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรีจนถึงปัจจบุัน  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

1.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหนารด้านการเสริมสร้างบทบาทหนญิงชาย (CGEO) เจ้าหนน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
หนญิงชาย (Gender Focal Point) ของส่วนราชการต่างๆ ท าให้นการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
2.หนน่วยงานราชการมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามภารกิจหนลักของหนน่วยงานเป็นส าคัญ ดังนั้นงานส่งเสริมความเสมอภาคใน
หนน่วยงานภาครัฐของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย (Gender Focal Point) จึงไม่ได้รับความส าคัญ
เท่าที่ควร ทั้งในแง่ปฏิบัติงานและการอนุมัติ/ตั้งงบประมาณสนับสนุนของหนน่วยงานราชการอย่างเพียงพอ ในการด าเนินงาน 
เช่น โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรของหนน่วยงานเพื่อใหน้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมิติหนญิงชาย 
หลักฐานอ้างอิง :   

1. หนนังสือส านักส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย ที่ พม 0403/2345 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เร่ืองขออนุมัติ
ด าเนินการและค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญงิชาย “นายกรัฐมนตรีพบ 
CGEO” 
2.  หนนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ ที่ พม 0403/26036 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง
การประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO”   
3. หนนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน)/13905 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เร่ืองการประชุมเชิง
ปฏิบัติการมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” 
4.  ค าสั่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 131/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดกิจกรรมรวมพล
กลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 
5.  หนนังสือส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่ พม 0403/ว 4696 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เร่ืองการประชุม
มอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” 
6.  หนนังสือส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่ พม 0403/ว 4750 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เร่ืองการประชุม
มอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO”   
7.  หนนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ ที่ พม 0403/ว 1589 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 เร่ือง 
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO”  
8.  หนนังสือส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่ พม 0403/ว 258 - 274 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เร่ืองสรุปผล
การประชุมมอบนโยบายส่งเสรมิความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลประกอบรายงานตามมาตรา 17 แหน่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
นางภรภัทร  เพ่งไพฑูรย์   
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางศิริกุล   อินทรพาณิชย์ 
หนัวหนน้าศูนย์ประสานงาน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท าฯ 
นางสาวสุเพ็ญ แท่นวทิยานนท์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

โทรศัพท์ :  0 2306 8768 โทรศัพท์ :  0 2306 8774 

ค าอธิบาย :   รายงานข้อมูลตามมาตรา 17  หนมายถึง รายงานประจ าปีแสดงจ านวนคดีการกระท าความรนุแรงใน
ครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนนดมาตรการหนรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์  จ านวนการละเมิดค าสั่งก าหนนดมาตรการหนรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหนนา้ที่และศาล และจ านวนการยอมความ  เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาเพื่อทราบปลีะคร้ัง จัดท าโดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งก าหนนดไว้ในมาตรา 17  
แห่นงพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ส านักงานกจิการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวได้ว่าจ้างใหน้ ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั (สบทร.) พฒันาเพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลความรุนแรง
ในครอบครัว  โดยจะมีแบบกรอกข้อมูลเก่ียวกับการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพื่อประมวลผลให้นได้ข้อมูลตาม
มาตรา 17 แห่นงพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในรูปแบบ online บน
เว็บไซต ์www.violence.in.th ระบบข้อมูลความรนุแรงต่อเด็ก สตรี และความรนุแรงในครอบครัว  

ระดับ
คะแนน 

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1          ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวใหน้แก่เจ้าหนน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 75 จังหนวัด (สังกัดส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด) และในกรุงเทพมหนานคร (สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) จ านวนแห่นงละ 2 คน เพื่อเรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 3 
วัน ณ สถาบันวิชาการทีโอที  จังหนวัดนนทบุรี  รวมจ านวน 155 คน  ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1  ระหนว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2553  
- รุ่นที่ 2  ระหนว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 
- รุ่นที่ 3  ระหนว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2553 

          ในการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคู่มือการใช้งานระบบ  username และ password 
เพื่อใช้เป็นคู่มือ และรหนัสในการเข้าสู่ระบบข้อมูลความรุนแรง ซึ่งเป็นระบบ on line บนเว็บไซต์ชื่อ 
www.violence.in.th  และมีแบบกรอกข้อมูลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยผู้กรอกข้อมูลจะเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลและแก้ไข เพิ่มเติมได้  
          ข้อมูลที่กรอกแล้ว ผู้ที่สามารถดูได้จะเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง เนื่องจาก ข้อมูลเหนตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลอื่นจะดูได้ในส่วนที่ระบบได้ประมวลผลจากแบบ
กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข สถิติ หนรือกราฟแล้วเท่านั้น 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

http://www.violence.in.th/
http://www.violence.in.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
ระดับ

คะแนน 
การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2           เจ้าหนน้าที่ศูนย์ปฏิบตัิการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ใช้ username และ 
password ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กรอกข้อมูลเหนตุการณ์ความรุนแรง รวมทั้งเหนตุการณ์
ความรุนแรงที่เป็นคดีความในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 
          ระบบประมวลผลจากข้อมูลที่กรอกเป็นสถิติแสดงผลปรากฏในหนน้าของเว็บไซต์ 
www.violence.in.th     
          ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของเจ้าหนน้าที่ศูนย์ปฏิบัติฯ โดยเจ้าหนน้าที่ศูนย์ประสานงานตาม
พระราชบัญญัติฯ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่รับผิดชอบ ท าการตรวจสอบการ
ประมวลผลของระบบซึ่งระบบจะประมวลผลจากรายงานของเจ้าหนน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่กรอกข้อมูล
เหนตุการณ์ความรุนแรงลงในแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว  แสดงผลเป็นแผนที่ประเทศไทยใหน้เหน็นความ
รุนแรงของปัญหนา  รวมทั้ง แสดงผลเป็นตารางสถิติ และกราฟแท่ง จ าแนกตามปี  จังหนวัด  ประเภท
เหนตุการณ์ความรุนแรง  สาเหนตุความรุนแรง  สถานที่เกิดเหนตุ  ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระท า เป็นต้น 
           หนากพบว่าจังหนวัดใดไม่มีการกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานของระบบ  เจ้าหนน้าที่ศูนย์ประสานฯ 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประสานไปยังจังหนวัดนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อชัดข้องและ
ช่วยแก้ไขปัญหนา 
           จากการด าเนินงาน พบว่า จะมีเจ้าหนน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติฯ สอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการ
เข้าระบบ  การขอ username การขอ password   

3          เจ้าหนน้าที่ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด าเนินการ  
          - ตรวจสอบความเข้าใจผู้ใช้งานระบบจากแบบกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมหนรือเจ้าหนน้าที่
ที่ได้รับมอบหนมายของศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยตรวจสอบจากข้อความที่กรอกลงแบบรายงานในระบบ on line  
บนเว็บไซต์ชื่อ www.violence.in.th ว่าตรงกับหนัวข้อในแบบรายงานหนรือไม่ มีการกรอกไม่ตรงกับ
ข้อถามหนรือไม่  มีการกรอกผิดประเภทหนัวข้อหนรือไม่ มีการพิมพ์ผิดหนรือไม่ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
          - ติดตามผลการปฏิบัติงานการใช้ระบบโดย 
          (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2554 ใช้ชื่อว่าการสัมมนา “ซักซ้อมความเข้าใจใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์น าร่อง” ใน 4 ภูมิภาค จ านวน 4 คร้ัง ดังนี้ 
              - คร้ังที่ 1 ภาคเหนนือ ระหนว่างวันที่ 30 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2554  ณ จังหนวัดเชียงราย  
              - ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ ระหนว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหนวัดอุดรธานี  
              - คร้ังที่ 3 ภาคใต้ ระหนว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2554 ณ จังหนวัดภูเก็ต 

  

 

http://www.violence.in.th/
http://www.violence.in.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับ
คะแนน 

การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

                - คร้ังที่ 4 ภาคกลาง ระหนว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ณ จังหนวัดจันทบุรี 
               โดยการบรรยายให้นความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ และระบบข้อมูลความรุนแรงฯ  และตั้งประเด็น
ในกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลความรุนแรงฯ  ปัญหนาอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ปัญหนา
มาจากการประสานข้อมูลกับหนน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาล ซึ่งบางแหน่งจะใหน้
เฉพาะสถิติ เนื่องจากข้อมูลเหนตุการณ์ความรุนแรงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  การกรอกข้อมูลยังไม่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหนน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  การ
รายงานตามแบบคร. 6 (บันทึกรายงานการด าเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ) 
ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมความช่วยเหนลือ พอสรุปได้ ดังนี้ 
               - ในการกรอกข้อมูลมีปัญหนาเชิงระบบในการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ปรากฏว่าเครื่องไม่
บันทึกให้น 
               - ผู้กรอกข้อมูลโอนหนรือย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น ท าใหน้มีปัญหนาเรื่อง username และ 
password รวมทั้ง ในบางแหน่ง ผู้มาปฏิบัติหนน้าที่แทนยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติเดิมได้ 
เนื่องจากไม่มีการส่งมอบงาน 
               - คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนให้นแก่ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อปฏิบัติงานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ในบางแหน่งไม่ได้น าไปใช้งานในระบบข้อมูล แต่ไปใช้เพื่อการ
อื่น หนรือใช้โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานระบบ  นอกจากนี้ บางแหน่งยังน าไปไว้ใช้ส่วนกลาง ท าใหน้การเก็บ
รักษาข้อมูลเป็นความลับเป็นไปได้ยาก 
                - ตัวระบบเองค่อนข้างมีปัญหนา เช่น  ระบบล่ม  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  ไม่สามารถ
เข้าไปในเว็บบอร์ดเพื่อประสานการรายงานได้  ตัวเลขปี พ.ศ. ในหนน้ารายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เป็นต้น 
          (2) ใช้แบบประเมินการใช้งานระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดสร้างแบบสอบถาม
แจกไปยังเจ้าหนน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่เข้ารับการอบรมตามข้อ 1 และเจ้าหนน้าที่ที่ไม่ได้รับการอบรมแต่
ท าหนน้าที่กรอกแบบรายงานเพื่อติดตามผลการใช้งานระบบในด้านความพึงพอใจ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบตามความคิดเห็นนของผู้ประเมิน 
                อยู่ระหนว่างการรวบรวมและสรุป 

เกณฑ์การให้คะแนน  :      
      ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้นคะแนน  +/- 1 ต่อ  1 คะแนน  โดยก าหนนดเกณฑ์การใหน้คะแนนดังนี้ 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าขอ้มูล
ประกอบการรายงานตามมาตรา 17 แห่นง
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

4 2.5 2.5 0.1000 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 
       สืบเนื่องจากมาตรา 17 แหน่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ก าหนนดให้น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงจ านวนคดีการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนนดมาตรการหนรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์และจ านวนการละเมิดค าสั่งก าหนนด
มาตรการหนรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหนน้าที่และศาล และจ านวนการยอมความ และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละคร้ัง” 
      ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) พัฒนา
ระบบข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย เว็บไซต์ การเรียนรู้ทางอีเล็กโทรนิคส์  
และระบบข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในรูปแบบ on line บนเว็บไซต์ 
www.violence.in.th โดยในส่วนของระบบข้อมูลความรุนแรงฯ จะประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
      1. เป็นระบบที่ผู้เข้าใช้จะต้องได้รับ username และ password  จากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เพื่อเข้าสู่หนน้าการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหนตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้เข้าใช้งานระบบจะเป็นเจ้าหนน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สังกัดส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด ใน 75 จังหนวัด (ยกว้นจังหนวัดบึงกาฬ) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใน
กรุงเทพมหนานคร  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
      2. ผู้ใช้งานระบบจะได้รับการฝึกอบรมใหน้ความรู้ และฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูลลงใน
แบบรายงานที่ปรากฏหนน้าจอของระบบข้อมูล ซึ่งแบบรายงานเมื่อมีความคืบหนน้าของเหนตุการณ์เดิมผู้กรอกจะต้องติดตาม
ผลและกรอกความคืบหนน้าลงในแบบรายงานเพื่อระบบจะได้ท าการประมวลผลจนสิ้ นสุดกระบวนการด าเนินงานของ
เหนตุการณ์ความรุนแรงนั้นๆ 
      3. ข้อมูลที่กรอกในแบบรายงานจะถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ปรากฏผลในรูปแผนที่ประเทศไทย ตารางสถิติ
ตัวเลข  และกราฟ  
      4. ตัวระบบจะท าการประมวลผลโดยแยกประเภทเหนตุการณ์การกระท าความรุนแรง เพศ ความสัมพันธ์ ฯล ฯ 
รวมทั้งประเด็นตามมาตรา 17  

 

http://www.violence.in.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

       5. การประมวลผลจากระบบจะท าให้นทราบสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหนาเพื่อน ามาจัดท าแผนด าเนนิการใน
การจัดการปัญหนา รวมทั้ง เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตามที่ก าหนนดไว้
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ 
    1. จัดหนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นแก่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวในส่วนภูมิภาค 
    2. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวส าหนรับผู้ใช้งานระบบ 
    3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหน้แก่เจ้าหนน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวทุกศูนย์ 
(ยกเว้นจังหนวัดบึงกาฬ เนื่องจากช่วงการจัดท าตัวชี้วดั ยังไม่มีการจัดตั้งจังหนวัดบึงกาฬ) 
    4. ติดตามผลการด าเนินงานของผู้ใช้งานระบบ จาก 1) การสอบถามทางโทรศัพท์ของผู้ใช้งานระบบ  2) การจัด
สัมมนา “ซักซ้อมความเข้าใจใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศนูย์ปฏบิัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรนุแรงในครอบครัว เพื่อ
เป็นศูนยน์ าร่อง” ใน 4 ภูมิภาค  3) การแจกแบบประเมินการใช้งานระบบ เป็นต้น เพื่อน าปัญหนาอุปสรรคมาด าเนนิการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
      1. เจ้าหนน้าที่กรอกข้อมูลเป็นเจ้าหนน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ท าให้นได้รับความ
ร่วมมอืมากกว่าการประสานให้นหนน่วยงานภายนอก (ที่เก่ียวข้อง) เป็นผู้กรอกข้อมูล 
     2. การด าเนินงานเปน็ไปตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550  ซึ่งก าหนนดให้นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้ดูแลและ
ปฏิบัติการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
    1. เจ้าหนน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการฯ ที่ได้รับมอบหนมายในการจัดท าข้อมูลตามระบบ เปน็พนักงานอัตราจ้าง ซึ่งมีการ
หนมุนเวียนค่อนข้างสงู  
    2. ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลทีต่้องประสานจากแหนล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข่น จากศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในโรงพยาบาล  
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว  บ้านพักฉุกเฉิน  สถานีต ารวจ  ส านักงานอัยการ  ศาล  พนักงานเจ้าหนน้าที่  พนักงานคุม
ประพฤติ ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ภาระหนนา้ที่โดยตรงที่จะให้นข้อมูลกับเจ้าหนน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการฯ 
    3. ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในชัน้ความลับ ดังนั้น ข้อมูลทีป่ระสานน ามากรอกในแบบรายงานจึงอาจ
เป็นข้อมูลที่เป็นสถิติไม่มีรายละเอียด ท าให้นไม่สามารถติดตามความคืบหนนา้กรณีเป็นคดีความได้ รวมทั้งอาจมีกรณีของ
การนับซ้ า 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :     - 
    1. จัดการซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  

     2. ติดตามการด าเนนิงาน ปญัหนา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ  โดยลงพืน้ที่ 
     3. พนักงานอัตราจา้งเปลีย่นเป็นพนักงานราชการ  หนรือใหน้เป็นข้าราชการ 
     4. จัดท าข้อตกลงระหนว่างหนน่วยงานให้นเป็นนโยบายของหนนว่ยงานเก่ียวกับการด าเนนิงานดา้นข้อมูลร่วมกัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
    1. หนนังสือส านักสง่เสริมสถาบันครอบครัว ที่ พม 0404/2358 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว  
    2. หนนังสือส านักสง่เสริมสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม 0404/2388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้น
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนามในหนนังสือถึงหนน่วยงาน เชิญเจา้หนน้าที่ศนูย์ปฏบิัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ในกรุงเทพมหนานคร และ 75 จังหนวัด เข้าร่วมฝึกอบรม 
    3. คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวส าหนรับผู้ใชง้านระบบ 
    4. แบบประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว 
    5. แบบกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลฯ 
    6. สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว 
    7. หนนังสือส านักสง่เสริมสถาบันครอบครัว อนุมัติด าเนนิการและค่าใช้จา่ยในการจัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจใหน้แก่
ผู้ปฏิบัตงิานในศูนยป์ฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรนุแรงในครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์น าร่อง  
            - คร้ังที่ 1 ด่วนที่สุด  ที่ พม 0404/076 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554  ภาคเหนนือ 
            - คร้ังที่ 2 ด่วนที่สุด  ที่ พม 0404/306 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ 
            - คร้ังที่ 3 ด่วนมาก  ที่ พม 0404/383 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคใต้ 
            - คร้ังที่ 4 ที่ พม 0404/0482 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554  ภาคกลาง 
     8. หนนังสือส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญเข้าร่วมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครวั เพื่อเป็นศูนย์น าร่อง  
            - คร้ังที่ 1 ด่วนที่สุด  ที่ พม 0404/236 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554  ภาคเหนนือ 
            - คร้ังที่ 2 ด่วนที่สุด  ที่ พม 0404/ว 566ลงวันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2554  ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ 
            - คร้ังที่ 3 ที่ พม 0404/ว 670 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  ภาคใต้ 
            - คร้ังที่ 4 ที่ พม 0404/ส 845 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554  ภาคกลาง 
     9. เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการปฏบิัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรนุแรงใน
ครอบครัว 
    10. ประเด็นส าหนรับการประชุมกลุ่มย่อยในการสัมมนาซักซอ้มความเข้าใจใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนยป์ฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเป็นศูนย์น าร่อง  “การระดมความคิดเห็นนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว” 
    11. สรุปผลการสัมมนาซักซอ้มความเข้าใจใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนยป์ฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเพื่อเป็นศูนย์น าร่อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.3 จ านวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
นางภรภัทร  เพ่งไพฑูรย์   
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นางมาลี  เซียนประเสริฐ 
หนัวหนน้ากลุ่มการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของครอบครัว 
นางสาวศิริพร  สนัติกุล  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ 

โทรศัพท์ :  0 2306 8768 โทรศัพท์ : 0 2306 8773 
ค าอธิบาย : 
เกณฑ์ที่ก าหนนด หนมายถึง ข้อก าหนนดหนรือประเด็นที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน มี 5 ข้อ ดังนี้ 
  1. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหนาครอบครัว  
  2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
  3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัว 
  4. การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว 
  5. การประสานความร่วมมือจากหนน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
            ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินการโอนเงินอุดหนนุน โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน ใหน้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด (พมจ.) ทั้ง 75 จังหนวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหนว่างการเสนอโครงการของ ศพค. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม และเมื่อด าเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมแล้ว จะได้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อไป 
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
     มาตรฐานที่ 1 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครัว ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ดั คือ 
        ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนเครือข่ายต่อประชาชนในชุมชน พิจารณาจาก สัดส่วนครอบครัวที่ไดร้ับการดูแล ต่อ ครอบครัว
ทั้งหนมดในพื้นที ่เพื่อน ามาจัดระดับการเฝ้าระวงัแก้ไขปัญหนาครอบครัว ดังนี้  

 ระดับการเฝ้าระวังขั้นสูง หนมายถึง ร้อยละ 70 ของครอบครัวเป้าหนมายทั้งหนมดในพื้นที่          
 ระดับการเฝ้าระวังขั้นกลาง หนมายถึง ร้อยละ 50 ของครอบครัวเป้าหนมายทั้งหนมดในพื้นที่ 
 ระดับการเฝ้าระวังขั้นต้น หนมายถึง ร้อยละ 30 ของครอบครัวเป้าหนมายทั้งหนมดในพื้นที่          

                  ศพค.ที่ผ่านมาตรฐานข้อนี้ จะต้องมีระดับการเฝ้าระวังขั้นต้น 

     มาตรฐานที่ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ประกอบดว้ย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนกิจกรรมตามขนาดของ อปท. พิจารณาจาก จ านวนกิจกรรม โดยแบ่งตามขนาดของ อปท. 

 ขนาดใหนญ่/เทศบาล มีจ านวนกจิกรรมอย่างน้อย  3  กิจกรรม/ป ี

 ขนาดกลาง มีจ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปี 

 ขนาดเล็ก  มีจ านวนกิจกรรมอย่างน้อย  1  กิจกรรม/ปี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน พิจารณาจาก สัดส่วนของจ านวนกลุ่มเป้าหนมายที่มาร่วม

ในแต่ละกิจกรรม ต่อ จ านวนกลุ่มเป้าหนมายที่ตั้งไว้ในแต่ละกิจกรรม เกินกว่า ร้อยละ 80 
ศพค.ที่ผ่านมาตรฐานข้อนี้ จะต้องผ่านตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัว ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดั คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ พิจารณาจาก ศพค.มีการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างที่ ศพค. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านครอบครัว โดยต้องมีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง
ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงได้เกินกว่า ร้อยละ 70 

 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหนมายที่เข้าใจการประชาสัมพันธ์ พิจารณาจาก ศพค. มีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ ศพค. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านครอบครัว โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจในเนื้อหนาที่
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางโดยรวมเกินกว่า ร้อยละ 70 

ศพค.ที่ผ่านมาตรฐานข้อนี้ จะต้องผ่านตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 
     มาตรฐานที่ 4 การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ  

 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหนมายที่เข้าใจการถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว พิจารณาจาก ศพค. มี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร (ที่เป็นคณะท างาน ศพค. หนรือหนัวหนน้าเครือข่าย 
ศพค.) โดยมีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจในเนื้อหนาที่ได้รับการถ่ายทอด เกินกว่า ร้อยละ 60 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนวิทยากรของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่เป็นคณะท างาน/หนัวหนน้าเครือข่าย ศพค. พิจารณาจาก         
การที่ ศพค. มีคณะท างาน หนรือหนัวหนน้าเครือข่าย ศพค. ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว อย่างน้อย 1 คน โดยมี
รูปแบบในการถ่ายทอดอย่างใดอย่างหนนึ่ง ดังนี้  
        ประเภท ก วิทยากรทั่วไป หนมายถึง ผู้ที่ท าหนน้าที่ในการเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรม เช่น กล่าวต้อนรับ แนะน า
บุคคล ชี้แจงการจัดงาน น าเข้าสู่กิจกรรมแต่ไม่ได้เป็นผู้บรรยายหนรือน ากิจกรรมด้วยตนเอง        

   ประเภท ข วิทยากรกระบวนการ หนมายถึง ผู้ที่ท าหนน้าที่เอ้ืออ านวยในการจัดกิจกรรม หนรือการสันทนาการ เพื่อท า
ให้นเกิดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากรกลุ่มในการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นน การเป็นผู้รวบรวมประเด็นจากกลุ่มย่อย
เพื่อสรุปผลในเวทีใหนญ่ เป็นตน้ 

   ประเภท ค วิทยากรด้านวิชาการ หนมายถึง ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เฉพาะเรื่อง ที่อาจใช้ความรู้เชิงวิชาการ หนรือ
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง มาถ่ายทอดให้นแก่ผู้อื่นได้เป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ศพค.ที่ผ่านมาตรฐานข้อนี้ จะต้องผ่านตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 
     มาตรฐานที่ 5 การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วดั คือ 

         ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนกิจกรรมที่มีการประสานความร่วมมือกับหนน่วยงานอื่น พิจารณาจาก การที่หนน่วยงานอื่นให้น
การสนับสนุนทรัพยากรแก่ ศพค. เพื่อใช้ในการด าเนินงาน เช่น การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น หนรือ ศพค. เข้าไปร่วมในการจัดกิจกรรมที่หนน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ อย่างน้อย 3 
กิจกรรม/ปี                 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้นคะแนน  +/- 30 ต่อ  1 คะแนน  โดยก าหนนดเกณฑ์การให้นคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

50 ศูนย ์
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

80 ศูนย ์
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

105 ศูนย ์
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

135 ศูนย ์
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

165 ศูนย ์
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ศพค. เป้าหนมาย คือ ศพค. ที่ยังไม่เคยด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนนด 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนศนูย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

4 N/A 1 0.0400 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การก าหนนดกรอบกิจกรรมส าหนรับเงินอุดหนนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดย ศพค. 

จะต้องเลือกด าเนินการจัดกิจกรรมตามกรอบกิจกรรมที่ก าหนนด(หนรือใกล้เคียง) ดังนี ้
                1)  การส ารวจพื้นที่สร้างสรรค์/อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
                2)  การรณรงค์ยุติความความรุนแรงในครอบครัว 
                3)  การส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเยาวชน 
                4)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว   
                5)  การป้องกันและแก้ไขปัญหนายาเสพติดในครอบครัว 
                6)  การส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงในครอบครัว 
                7)  การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหนาการตั้งครรภ์ไมพ่ึงประสงค์ของเยาวชน  
                8)  การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว 

2. การจัดสรรงบประมาณให้นแก่ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหนวัด 
3. การชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานโครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนในปี 2554 ให้นแก่เจ้าหนน้าที่

ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัดทราบ เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงนิอุดหนนุนกรอบการ
จัดกิจกรรม จ านวนงบประมาณที่ได้รับ การรายงานผล เป็นตน้  

4. การเร่งรัดติดตามการรายงานผลการด าเนนิงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น จดหนมายขา่ว เว็บไซต์ เฟซบุค เป็นตน้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
2. แผนปฏบิัติราชการของส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
3. ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหนายาเสพติดตามยทุธศาสตร์ร้ัวครอบครัว 
5. นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่าน

โครงการกิจกรรมของส านัก/กองต่างๆ โดยผา่นกลไกของศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน 
6. การสร้างแรงจูงใจโดยการใหน้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด าเนนิงานดา้นสตรีและครอบครัว และ

การพิจารณาคัดเลือก ศพค. ระดับดีเด่น และระดับด ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

1. การปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ ระดับจังหนวัด 
2. ปัญหนาภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :     - 
 

หนลักฐานอ้างอิง: 
1. แบบรายงานผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2. หนนังสือราชการที่เกีย่วข้อง 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                     รอบ  9  เดือน                                                                                                                   
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.4  จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบงัคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางจนัทร์ศิริ  สุคนธฉายา     
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
1) นางมาสสุรีย์  ศรีพรหนมมา           
หนัวหนน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายเอกชน 
2) นางปิยะพร  เฉลิมชว่ง                 
หนัวหนน้าฝา่ยสง่เสริมและพฒันาเครือข่ายชมุชนและประชาสงัคม 
3) น.ส.ชณันพฒัน์  เนตร์วงศท์อง 
หนัวหนน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น 

โทรศัพท์ :  0 2306 8756  โทรศัพท์ 0 2306 8759 – 61  
ค าอธิบาย :    

   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หนมายถึง องค์การบริหนารส่วนจังหนวัด (อบจ.) เทศบาล  และหนรือ 
องค์การบริหนารส่วนต าบล (อบต.) ที่ สค.มีการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ในปี 2554   

   2. เชิงปริมาณ หนมายถึง จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพฒันา
สตรีและหนรือครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2555 
              3. เชิงคุณภาพหนมายถึง  การที่ อปท. มีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและหนรือ
ครอบครัวตามเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 
  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กจิกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบงัคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 

N/A 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการ
พัฒนาสตรีและหรือครอบครัวตามเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2554 

N/A 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

325 แห่นง 400 แห่นง 475 แห่นง ปริมาณ 
475 แห่นง 

คุณภาพ 
140 แห่นง 

ปริมาณ 
475 แห่นง 

คุณภาพ 
200 แห่นง 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                     รอบ  9  เดือน                                                                                                                   
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบงัคับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 

5 N/A 1 0.0500 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนา
สตรแีละหรือครอบครัวตามเทศบัญญัต/ิ
ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 

N/A 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

             1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้น เครือข่าย อปท.น านโยบายตามภารกิจของ สค.ไปด าเนินการ
ให้นบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหนมาย ส าหนรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ประจ าปี 2554  มีรายละเอียดการด าเนินงานโครงการฯ  ดังนี้     
                    กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนใหน้
ผู้บริหนาร อปท. มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหนญิง
ชายและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  เสริมสร้างและผลักดันใหน้มีการบูรณาการเนื้องานด้านการพัฒนา
ครอบครัวอย่างมีมุมมองหนญิงชายไปสู่แผนงาน/กิจกรรมของ อปท.โดยขยายผลสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างทั่วถึง  
กิจกรรมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว  ด าเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้ 
                   ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 12 – 14  มกราคม  2554 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหนาร
และเจ้าหนน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางและภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น  113  แหน่ง จ านวน 139 คน  
แยกเป็นชาย 49 คน หนญิง 90 คน  
                              ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม  2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหนวัดเชียงใหนม่  
โดยมีผู้บริหนารและเจ้าหนน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนนือเข้าร่วมกิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น 170 แหน่ง  จ านวน 221 คน  แยกเป็นชาย 103 คน หนญิง 118 คน  

                   2. โครงการประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
ด าเนินงานใน 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
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                        กิจกรรมที่ 1  การประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 2553  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและให้นก าลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว รวมทั้งสร้างความตระหนนักถึงความส าคัญของงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดงานประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจ าปี 2553 จัด
เมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม  2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มี อปท.ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ จ านวน 
76 แหน่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากหนน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน อปท.ที่เคยร่วมงานกับ สค.  ผู้น าชุมชน  
คณะกรรมการ ศพค. และสื่อมวลชน  รวมจ านวน 736 คน แยกเป็นชาย 259 คน หนญิง 477 คน 
                        กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 
2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหนาแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว  โดยการคัดเลือก อปท. ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัวตามหนลักเกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัด สค. ผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

  2.1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 2554 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากส่วนราชการภายใน พม. 12 คน และ  ส่วนราชการภายนอก พม. จ านวน 10 
คน รวม 22 คน  โดยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ  คร้ังที่ 1 /2554  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2553  
ณ หน้องประชุมชั้น 3  สค.  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนลักเกณฑ์  ขั้นตอน  กระบวนการคัดเลือก  และใบสมัคร
คัดเลือก อปท. ดีเด่นฯ ประจ าปี 2554 
                        2.2) ด าเนินการรับสมัครคัดเลือก อปท. ดีเด่นฯ ประจ าปี 2554  โดยเชิญชวน อปท.ทั่วประเทศ   
ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก หนมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และขยายระยะเวลาการรับสมัคร
คัดเลือกฯ ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม  2554 

                   3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อใหน้
เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการพัฒนาสังคม สตรีและสถาบันครอบครัว 
และสร้างความตระหนนักใหน้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พม . และ สค. เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้นกับเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวใหน้มีศักยภาพ มีทักษะ และสามารถก าหนนดแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหนาด้านสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหนาที่มีผลกระทบต่อสตรีและสถาบันครอบครัว  
รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่                            
                      กลุ่มเป้าหนมายที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัดหนรือ
ผู้แทน  ผู้บริหนารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหนวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอและเจ้าหนน้าที่จากหนน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ด าเนินการจัด
สัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปี 2554 จ านวน 4 ครั้ง  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

                       คร้ังที่ 1 ภาคเหนนือ ระหนว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์  จังหนวัดพิษณุโลก  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 183 คน  56 เครือข่าย  โดยเป็นผู้บริหนาร อปท. และเจ้าหนน้าที่ อปท. จ านวน 65 คน 
                       ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ ระหนว่างวันที่ 7 – 9  กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล จังหนวัดอุดรธานี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน  204 คน  56 เครือข่าย โดยเป็นผู้บริหนาร อปท. และเจ้าหนน้าที่ 
อปท.จ านวน 63 คน 
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                       คร้ังที่ 3  ภาคใต้  ระหนว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี หนาดใหนญ่ จังหนวัดสงขลา  มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 176 คน  56 เครือข่าย โดยเป็นผู้บริหนาร อปท. และเจ้าหนน้าที่ อปท. จ านวน 48 คน 
                       คร้ังที่ 4 ภาคกลาง  ระหนว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้น หนาดจอม
เทียน พัทยา จังหนวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 196  คน 57 เครือข่าย โดยเป็นผู้บริหนาร อปท. และเจ้าหนน้าที่ 
อปท.จ านวน 73 คน 

                        รวมเครือข่าย 225  เครือข่าย 760 คน  ผู้บริหนาร อปท. และเจ้าหนน้าที่เข้าร่วมจ านวน  249  คน 
             4. โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2554 จ านวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
                     วัตถุประสงค์  
                     1)  เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผ่านกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้นกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 
                    2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นภาคีเครือข่าย ได้แก่ หนน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไก
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว อันน าไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมคุณธรรม และสังคมเข้มแข็ง 
                    โดย สค. ได้ด าเนินการตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ดังต่อไปนี้  
                    (1) ผลิตสื่อและเอกสารประกอบการด าเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ได้แก่  
                         1) ผลิตคู่มือการด าเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ส าหนรับเจ้าหนน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคม    
และความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด จ านวน 80 เล่ม เป็นเงิน 4,800 บาท และอาสาสมัครผู้รับผิดชอบโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ในระดับพื้นที่ จ านวน 170 เล่ม เป็นเงิน 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,800 บาท  (หนนึ่งหนมื่น
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                         2) ผลิตสมุดพกครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็งส าหนรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว
กลุ่มเป้าหนมายใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14,000 เล่ม เป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหนมื่นบาท
ถ้วน) 

                    (2) เบิกจ่ายแทนกันใหน้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด 75  จังหนวัดทั่ว
ประเทศ จ านวน 152 ชุมชน เป็นเงิน 4,165,000 บาท (สี่ล้านหนนึ่งแสนหนกหนมื่นหน้าพันบาทถ้วน) และก าหนนดใหน้
ด าเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาเดือนละ 2 ครั้ง (วันอาทิตย์หนรือวันส าคัญทางศาสนา) โดยใช้ศาสนสถานเป็น
ศูนย์กลาง  ในการจัดกิจกรรมมีระยะเวลาประมาณ 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2554) กลุ่มเป้าหนมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วย ครอบครัวในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ านวน 152 ชุมชน ๆ ละ  30 ครอบครัว 
ประมาณ 4,560 ครอบครัว  ประกอบด้วย พ่อและ/หนรือแม่หนรือญาติ และเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
พร้อมครอบครัว 
                    (3) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 

               5. ท าหนังสือติดตามการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของ อปท.   ที่แจ้งบรรจุ
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวในข้อเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2553 โดยขอ
ทราบแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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               6. ท าหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบรรจุโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 พร้อม
ทั้งจัดท าแนวทางการด าเนินโครงการและตัวอย่างโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว  เพื่อเป็นตัวอย่าง /
แนวทางในการน าไปด าเนินการในพื้นที่ 

               7. ท าหนังสือถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 75 จังหวัด  ขอความร่วมมือประสาน
กลุ่มเป้าหนมายเพื่อเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 4 ภาค 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     
                1.  นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                2.  ภารกิจด้านการพัฒนาสตรีและการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของ ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
                3. โครงการประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
                4. ความร่วมมือจาก พมจ. ทุกจังหนวัด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           
                1.  อปท. มีความเป็นอิสระในการบริหนารงาน  การด าเนินงานกับ อปท.ต้องอาศัยความร่วมมือ อย่างสูง
จาก อปท. 
                2.  การเปลี่ยนแปลงภายในของ อปท./การเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในท้องถิ่น 

                 3.  งบประมาณของ อปท. ส่วนใหนญ่จะน าไปด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เชน่  การ
แก้ไขปัญหนาวิกฤตเศรษฐกิจ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งจัดท าโครงการที่แก้ไขปัญหนาในพืน้ที่ อปท. หนาก
งบประมาณเหนลือจ่ายจึงจะด าเนินโครงการอ่ืน ๆ    
       4. ปัจจุบันทุกกระทรวง/กรม คาดหนวังให้น อปท. น าภารกิจของหนน่วยงานไปด าเนินการในพื้นที่     ท าให้น 
อปท. มีภารกิจมาก  ไม่สามารถด าเนินการในทุกภารกิจที่ส่งผ่านไปได้ 

      5.  อปท. ได้รับเงินอุดหนนนุจากรัฐบาลลดลงประมาณ 30% 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
                   1.  หนนังสือที่ พม 0402/ว 4781 ลงวันที่ 15 ธันวาคม  2553  เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสาน
สัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว คร้ังที่ 1 
                    2.  หนนังสือด่วนที่สุด ที่ พม 0402/ว4889  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2553  เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมการ
สัมมนาสานสัมพนัธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครวั ครั้งที่ 2 
                    3.  สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาสานสัมพนัธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว   
                    4.  หนนังสือด่วนมากที่ พม 0402/ว 777 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554  เร่ืองการประกาศเกียรติคุณ 
อปท.ดีเด่นฯ ประจ าปี 2553 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                     รอบ  9  เดือน                                                                                                                   
                5.  หนนังสือด่วนมากที่ พม 0402/ว 767 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554  เร่ืองขอเชิญเข้าร่วมงาน  
ประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นฯ ประจ าปี 2553 
                6.  สรุปการจัดงานประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดน่ด้านสตรีและครอบครัว ประจ าปี 2553 
                7. หนนังสือที่ พม 0402/ว 571  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2554  เร่ือง การด าเนินโครงการด้านการพฒันา
สตรีและครอบครัวตามทีบ่รรจุในข้อเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2554 
                8. หนนังสือด่วนมาก ที่ พม 0402/ 873 ลงวันที่ 2 มีนาคม  2554  เร่ือง  ขอความอนุเคราะหน์ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพฒันาสตรีและครอบครัว  ไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคบั
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2555 
                9.  หนนังสือ ที่ พม. 0402/ ว 4877 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2553 เร่ือง การสัมมนาโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
                10.  หนนังสือด่วนมาก ที่ พม. 0402/ ว 184 ลงวันที่ 14  มกราคม  2554 เรื่อง การสัมมนาโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
                11.  หนนังสือ ที่ พม. 0402/ ว 518  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2554 เร่ือง การสัมมนาโครงการเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
                12.  หนนังสือด่วนมาก ที่ พม. 0402/ ว 855  ลงวันที่ 1  มีนาคม  2554 เร่ือง การสัมมนาโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
                13. หนนังสือด่วนมากที่ พม 0402/ว 4694 ลงวันที่ 8 ธันวาคม  2553 เร่ือง  โครงการครอบครัวคุณธรรม
น าสงัคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหนลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยดิ) ปงีบประมาณ 2554 
                14. หนนังสือที่ พม 0402/ว 3348 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2553  เร่ือง ขอส่งสมุดพกครอบครัวคุณธรรมฯ 
                15. รายงานการประชุมการจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง (พาลูกจูงหนลานเข้าวัด/โบสถ์/มสัยิด) 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          
ชื่อตัวชี้วัด 3.2 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ   
                            (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
1. นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง      
2. นางสาวกุรุพิน สิงหนน์้อย   

โทรศัพท์ :  0 2306 8745 โทรศัพท์ :   0 2306 8751  และ  0 2306 8754 

ค าอธิบาย :    
                วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหนรือโครงการที่ส่วนราชการ
ท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทียบกับเป้าหนมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหนรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ที่ก าหนนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ผลผลิต เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลผลิตที่ 1 ประชากรเป้าหนมายที่ได้รับการส่งเสริม
ความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ 

30,500  
คน 

16,666 
คน 

54.64 

ผลผลิตที่ 2 เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

1,500 
เครือข่าย 

650 
เครือข่าย 

43.33 

ผลผลิตที่ 3 ประชากรเป้าหนมายที่ได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นครอบครัวเข้มแข็ง 

256,600  
คน 

104,556 
คน 

40.75 

 
 

เป้าหมายผลผลิต 
 

 
น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อย
ละของเป้าหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

เป้าหนมายผลผลิตที่ 1 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 
เป้าหนมายผลผลิตที่ 2 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 
เป้าหนมายผลผลิตที่ 3 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 
น้ าหนักรวม 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.00 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนนักตามเป้าหนมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ  (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

5 1 1 0.0500 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:    

            ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหน้ตอบสนองตามเป้าหนมาย
ตัวชี้วัดของหนน่วยงานที่ได้ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ ดังนี้ 

             1. ผลผลิตประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ : 
จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และคุ้มครอง พิทักษ์
สิทธิสตรี 30,500 คน ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 

                  1.1 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย     มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อให้นทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ เกิด

ความตระหนนัก รับรู้ และใหน้ความส าคัญต่อการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมระหนว่าง
หนญิงชาย 

2) เพื่อใหน้ส่วนราชการทุกกระทรวง กรม มีการด าเนินการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 

3) เพื่อให้นองค์กรภาคธุรกิจมีการด าเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชายสู่ภาคธุรกิจ 
4) เพื่อใหน้ส่วนราชการทุกกระทรวง กรม  ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริม  

ความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย  ปี 2555 - 2559 
5) เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนใหน้ส่วนราชการจัดท าโครงการพัฒนาที่มีมุมมองด้านบทบาท

หนญิงชาย  และการจัดท างบประมาณที่มีมุมมองมิติหนญิงชาย 
6) เพื่อสร้างวิทยากรด้านความเสมอภาคหนญิงชายในครอบครัวในหนน่วยงานราชการน าร่อง 
7) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชายใน

หนน่วยงาน 
8) เพื่อส่งเสริม ขยายผล ติดตาม และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามพันธกรณีระหนว่าง

ประเทศด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย  
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          

9) เพื่อพัฒนา และขยายผลมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 
โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรม “นายกรัฐมนตรีพบ CGEO” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553  ณ โรงแรมรามา   
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 456 คน  

2. กิจกรรมการจัดสัมมนาเจ้าหนน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย  
ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหนม่ เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20  กรุงเทพมหนานคร  
โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 216 คน 

3. กิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ส่วนภูมิภาค ระหนว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554 
โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 6,630 คน 

4. กิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากลประจ าปี  2554 เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2554                
ณ หน้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จั งหนวัด
นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน  1,500  คน 

                1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี     มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อกระตุ้นให้นทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนนัก ความเข้าใจ ยอมรับในศักยภาพ

ของสตร ี และมีส่วนร่วมในการสนับสนนุและส่งเสริมศักยภาพสตรีเพื่อใหน้สตรีได้มีบทบาทในทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองเพิ่มมากข้ึน 

2) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมใหน้หนน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการด าเนินโครงการ การจัดกิจกรรม
ในการพัฒนางานด้านสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชายตามภารกิจขององค์กร และบูรณาการ
ระหนว่างหนน่วยงานในการด าเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคของสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ 

3) เพื่อใหน้ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 11 
ซึ่งจะช่วยผลักดนัให้นมีแนวทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การด าเนินการให้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า
แผนพัฒนาสตรีฯ ฉบบัที่ 11 

4) เพื่อทบทวนปัญหนา สถานการณ์ด้านสตรี และรับฟังความคิดเหน็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการด าเนินงานด้านสตรี เพื่อน าไปสู่การก าหนนดและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
ส่งเสริมสถานภาพสตรีและการแก้ไขปัญหนาด้านสตรี  

โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมสมัชชาสตรีส่วนภูมิภาค ระหนว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วม

รวมจ านวน 4,950 คน 
2. กิจกรรม เวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค (ภาคเหนนือ) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่นงชาติ ฉบับที่10   (พ.ศ.2550-2554)    เมื่อ
วันที่ 11 – 13 มกราคม 2554  ณ โรงแรมเชียงใหนม่ ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหนม่  โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 275  คน 

3. กิจกรรม เวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนนือ) บูรณาการร่วมกับกิจกรรม
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่นงชาติ ฉบับที่10  (พ.ศ.
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2550-2554)  เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2554  ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 300  คน 

4. กิจกรรม เวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค (ภาคกลาง) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการขับเคลื่อน       
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหน่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554)    
เมื่อวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหนานคร  โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 420  คน 

5. กิจกรรม เวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค  (ภาคใต้) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการขับเคลื่อน           
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่นงชาติ ฉบับที่10 พ.ศ.2550-2554)  เมื่อ
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2554  ณ โรงแรมเจบี หนาดใหนญ่ อ.หนาดใหนญ่ จ.สงขลา  โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 240  คน 

6. กิจกรรมการจัดงานสมัชชาสตรีแห่นงชาติ ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2554  
ณ หน้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหนวัด
นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 1,000 คน 

                  1.3 โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี     มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหนาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
2) เพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิ 

โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเหน็นร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหนาเด็ ก

และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553  ณ  โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหนานคร       
โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 110 คน   

2. กิจกรรมจัดประชุมวางแผนร่วมกับคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน           
จังหนวัดนครปฐม  44 แหน่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ จังหนวัดนครปฐม  โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 150 คน  

                  1.4 โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี     มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                       1) เพื่อผลักดันและประสานความร่วมมือในการด าเนินงานตาม CEDAW ระหนว่างภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคมให้นบังเกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม   
                         2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหนน้าในการด าเนินการตาม CEDAW ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพิจารณาการร่างรายงานการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทกุรูปแบบ (CEDAW) ฉบับที่ 6 - 7 (ฉบับรวม) คร้ังที่ 2 เมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2553 
ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงค ์กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 131 คน 

               1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                       1) เพื่อกระตุ้นให้นสังคมเหน็นความส าคัญของปัญหนาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
                       2) เพื่อเผยแพร่  ขยายผล  และพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหนาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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                       3) พัฒนาศักยภาพทีมสหนวิชาชีพและแกนน าชุมชนให้นสามารถปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหนาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  4) เพื่อให้นชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลสถานการณค์วามรุนแรงในชุมชน 
โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมสัมมนาขยายผลการวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหนาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 138 คน 

2. กิจกรรมสัมมนาขยายผลการวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหนาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี (ภาคเหนนือ) เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหนวัดล าปาง โดยมีผู้เข้าร่วมรวม
จ านวน 150 คน 
            2. ผลผลิตเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ : จ านวนเครือข่ายที่ได้รับ  การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสตรี และครอบครัว 1,500 เครือข่าย  
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 

         2.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                            1. เพื่อใหน้เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการ
พัฒนาสังคม สตรี และสถาบันครอบครัว และสร้างความตระหนนักใหน้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล พม. และ สค. 

                2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหน้กับเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ใหน้มีศักยภาพ  มี
ทักษะ สามารถก าหนนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหนาด้านสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหนาที่มีผลกระทบ
ต่อสตรีและสถาบันครอบครัว 
                3. เพื่อใหน้เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานและ
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการน านโยบายไปสู่การปฏบิัติในพื้นที่                            
                              ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว   
โดยการจัดสัมมนาให้นความรู้แก่เครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหนวัดหนรือผู้แทน  ผู้บริหนารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานศนูย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประธาน
คณะกรรมการพฒันาสตรีจังหนวดัและคณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอและเจ้าหนน้าที่จากหนน่วยงาน   ที่เก่ียวข้อง  โดยได้
ด าเนินการจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปี 2554 
จ านวน 4 คร้ัง มีรายละเอียด ดงันี ้
                             ครั้งที่  1 ภาคเหนนือ ระหนว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์                 
จ.พิษณุโลก   โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน  183 คน  56 เครือขา่ย 
                           คร้ังที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ ระหนว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล จ.อุดรธานี  โดยมีผู้เข้ารว่มจ านวน  205 คน  56  เครือข่าย 
                           คร้ังที่ 3  ภาคใต้  ระหนว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2553  ณ โรงแรม เจ บี หนาดใหนญ่ จ. สงขลา  
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 178  คน  56  เครือข่าย 
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                             ครั้งที่ 4  ภาคกลาง  ระหนว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้น หนาดจอม
เทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน  204 คน  57  เครือข่าย 
                           รวมเครือข่าย 225  เครือข่าย  770 คน 

                 2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้น เครือข่าย อปท.น านโยบายตามภารกิจของ สค.ไป
ด าเนินการให้นบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขยายผลลงสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหนมาย ส าหนรับโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ประจ าปี 2554 มีรายละเอียดการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้             
                   กิจกรรมที่ 1  สานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ให้นผู้บริหนาร อปท. มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหนญิง
ชายและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวเสริมสร้างและผลักดันให้นมีการบูรณาการเนื้องานด้านการพัฒนา
ครอบครัวอย่างมีมุมมองหนญิงชายไปสู่แผนงาน/กิจกรรมของ อปท.โดยขยายผลสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างทั่วถึง 
กิจกรรมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ด าเนินการ 2 คร้ัง ดังนี้ 
                    ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.พระรามหนกตัดใหนม่ 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผูบ้ริหนารและเจ้าหนนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จากจังหนวัดใน
ภาคกลางและภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 80  แห่นง จ านวน 139 คน แยกเป็นชาย 49 คน หนญิง 90 คน   
                     ครั้งที่  2   จัดเมื่อวันที่  25-27  มกราคม 2554 ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ถ.ศรีดอนไชย             
อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหนม่ โดยมีผู้บริหนารและเจ้าหนน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหนวัดในภาคเหนนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนนือเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 109 แหน่ง จ านวน 221 คน แยกเป็นชาย 103 คน หนญิง 118  คน   
                        รวมเครือข่าย 189  เครือข่าย  360 คน 

                2.3 โครงการประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
ด าเนินงานใน 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
                       กิจกรรมที่ 1  การประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 2552  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและใหน้ก าลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว รวมทั้งสร้างความตระหนนักถึงความส าคัญของงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจ าปี 
2553 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มี อปท.ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ 
จ านวน 76 แหน่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากหนน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทน อปท. ที่เคยร่วมงานกับ สค. 
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ ศพค. และสื่อมวลชน รวมจ านวน  736 คน แยกเป็นชาย 259 คน หนญิง 477 คน 
                      กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจ าปี 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหนาแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดยการคัดเลือก อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
ตามหนลักเกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัด สค. มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          
                      2.1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 2554
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากส่วนราชการภายใน พม.จ านวน 12 คนและส่วนราชการภายนอก พม. 
จ านวน 10 คน รวม 22  คน โดยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1 / 2554 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2553 ณ หน้องประชุมชั้น 3  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้ เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากส่วนราชการภายใน พม. จ านวน 24 คน และส่วนราชการภายนอก พม. 
จ านวน 8 คน รวมทั้งหนมด 32  คน ผลการประชุมฯ คณะกรรมการได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
คัดเลือก อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจ าปี 2554 รับทราบผลการคัดเลือก อปท. ดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัวประจ าปี 2553  รวมทั้งได้พิจารณาหนลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการการคัดเลือก และใบสมัครคัดเลือก 
อปท. ดีเด่นฯ ประจ าปี 2554 
                       2.2) การด าเนินการรับสมัครคัดเลือก อปท. ดีเด่นฯ โดยเชิญชวน อปท. ทั่วประเทศ ส่งใบสมัคร
คัดเลือก อปท. ดีเด่นฯ ประจ าปี 2554 หนมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และได้ขยายระยะเวลาการรับ
สมัครคัดเลือก อปท. ดีเด่นฯ ประจ าปี 2554 ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554  
                       รวมเครือข่าย 76  เครือข่าย  736 คน 

                2.4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                      1. เพื่อสร้างความตระหนนักถึงคุณค่าและความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
           2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ส่งเสริมความรัก ความ
เข้าใจระหนวา่งสมาชิกในครอบครัว 
           3.  เพื่อให้นเด็ก เยาวชนเป็น Change Agent ในการสร้างครอบครัวที่ดีในอนาคต 
           4.  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหนว่างครอบครัว ชุมชน 
           5.  เพื่อสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
ผลการด าเนินงาน  1) กิจกรรมค่ายครอบครัวผู้น ารุ่นใหนม่  ระหนว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมพา
วีเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กลุ่มเป้าหนมาย เยาวชนและครอบครัวข้าราชบริพารพื้นที่ควบคุมใน
พระองค์ 904 จ านวนเครือข่าย 49 ครอบครัว 191 คน                 
                       2) กิจกรรมค่ายครอบครัวสานสายใยครอบครัวไทยเข้มข่าย ปี 2554 
                  จัดสรรเงินให้นส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ด าเนนิการ 6 จังหนวัด (จังหนวัด
ชุมพร นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน มุกดาหนาร สตูล และหนนองบัวล าภู) จังหนวัดละ 100,000 บาท (หนนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หนกแสนบาทถ้วน) 
                 จังหนวัดชุมพร ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2554 ณ บุญชูบางเบิด รี
สอร์ท อ.ปะทิว จ.ชุมพร จ านวนเครือข่าย  34 ครอบครัว 100 คน 
                  จังหนวัดสตูล ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2554 ณ อุทยานแห่นงชาติ 
หนมู่เกาะเภตรา (เกาะลิดี) อ.ละง ูจ.สตูล จ านวนเครือข่าย 48 ครอบครัว 100 คน  
                          รวมเครือข่าย 131  เครือข่าย  391 คน 

                2.5  โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ 
                        1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นเกิดการรวมกลุ่มของสตรีเป็นเครือข่าย และด าเนนิโครงการ/
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตร ีครอบครัว ชุมชนและสังคม 
                       2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้นกลุ่ม/องค์กรสตรีในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหนาที่มี
ผลกระทบต่อสตรี ครอบครัว และสังคมในลักษณะองค์รวม 
                        3. เพื่อส่งเสริมให้นกลุ่ม/องค์กรสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมใหน้เข้มแข็ง    และมั่นคง  
                        โดยได้รับรายงานผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่ม/องค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี  ครอบครัว ชุมชนและสังคม จ านวน 25 กลุ่ม 1,000 คน  25 โครงการ   
                      จ านวนเครือข่าย 25 เครือข่าย 1,000  คน 

                    2.6 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีในระดับพื้นที่     มี
วัตถุประสงค์ 
                           1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมทักษะในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัวใหน้กับเครือข่ายสตรีในพื้นที่  และพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

            2) เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ในการพัฒนาสังคม สตรี และ
สถาบันครอบครัวที่ตรงกับสภาพปัญหนาและความต้องการของพื้นที่  รวมทั้งเกิดความเชื่อมโยงการท างานของ
เครือข่ายสตรีในจังหนวัด 
         3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหนว่างส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด   
และเครือข่ายสตรีในจังหนวัดในการด าเนินการแก้ไขปัญหนาด้านสตรีและสถาบันครอบครัว 
                         ด าเนินการในพื้นที่ 4 ภาค  รวม 12 จังหวัด  ได้แก่  
                            -  ภาคกลาง ได้แก่ จังหนวัด อ่างทอง สงิหน์บุรี และจันทบุร ี
                            -  ภาคเหนนือ  ได้แก่  จังหนวัดตาก นครสวรรค์ และน่าน 
                            -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ  ได้แก่ จังหนวัดสุรินทร์  อุดรธานี และอ านาจเจริญ 
                            -  ภาคใต้  ได้แก่  จังหนวัดระนอง  นครศรีธรรมราช และยะลา  
                           โดยได้รบัรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน  4 จังหนวัด ดังนี้           
                            1. จังหนวัดนครสวรรค์  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม  2553  มีเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการ 1 เครือข่าย  จ านวน  225 คน 
                            2. จังหนวัดระนอง   จัดกิจกรรมเมื่อวันที่  20 – 21 มกราคม 2554  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 61 คน 
                            3. จังหนวัดตาก  จัดกิจกรรมเม่ือวันที่  22- 24 กุมภาพันธ์ 2554  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 400 คน 
                            4. จังหนวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่  10 – 11 มีนาคม 2554  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 70 คน 
                            รวมเครือข่าย  4 เครือข่าย   756 คน 
                   2.7 โครงการประชุมสุดยอดผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว 
 
                    สรุปการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ของผลผลติที่ 2 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพฒันา
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ศักยภาพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 และเกิดผลส าเร็จตามผลผลิตรวม 650 เครือข่าย 4,013 คน 

3. ผลผลิตประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง : จ านวน
ประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง 256,600 คน  
                   ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน สามารถด าเนินโครงการได้จ านวน 104,556 คน ประกอบด้วย
โครงการ ดังนี้ 

                     3.1  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนมีมาตรฐานการด าเนินงานตามภารกิจหนน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหนาครอบครัว ในรูปแบบของคณะท างาน   
สค. ได้ด าเนนิการจัดกิจกรรม และการจัดประชุม/สัมมนา ดังนี ้
                           3.1.1 การอบรมหนลักสูตรครอบครัวศึกษาส าหนรับนักพัฒนาครอบครัว รุ่นที่ 2 ระหนว่างวนัที่  
5 - 8 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหนวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหนมายประกอบด้วย เครือข่าย
ครอบครัวเด็กพิการ เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เครือข่ายครอบครัวสุขภาวะโรงเรียน เจ้าหนนา้ที่ สถค. และ
เจ้าหนน้าที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว รวมจ านวน 33 คน   
                           3.1.2 จัดการประชุมเชงิปฏิบตัิการการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชนปี 2554 ระหนว่างวันที่ 17 -19 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพฯ รวมจ านวนผู้เข้ารบัการ
อบรมทั้งสิ้น 154 คน 
                           3.1.3 โอนเงินอุดหนนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 ให้นส านักงานพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนนิการจัดตั้งศูนย์พฒันาครอบครัวในชมุชน(ศนูย์ใหนม่)จ านวน 884 ศูนย์ และการจัด
กิจกรรมในศูนย์เก่าจ านวน 5,911 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับดีเด่น ศนูย์พัฒนาครอบครวัระดับดี ศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวรูปแบบใหนม่ และศูนยพ์ัฒนาครอบครัวที่ด าเนนิกิจกรรมสายใยรักแห่นงครอบครัว จ านวน 25 แห่นง เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นเงิน 81,060,000 บาท  
                           3.1.4 จัดการประชุมเชงิปฏิบตัิการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนนิงานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน ระหนว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมอิมภูฮิลล์ รีสอร์ท จังหนวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมจ านวน 31 คน 
                           3.1.5 เข้าร่วมประชุม The Internet Conference on Evidence-based parenting and 
Family Skills Programs ระหนว่างวันที่ 17 - 18  ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ จ านวน 2 คน 
                           3.1.6 เป็นทีมวิทยากร บรรยายเร่ืองการด าเนินงานตามมาตรฐาน ศพค. ในระหนว่างวนัที่ 28 - 
29 ธันวาคม 2553 ณ หน้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จงัหนวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน 132  คน 
                           3.1.7 โอนเงินสนับสนนุการจัดกิจกรรมใหน้ศูนย์พัฒนาครอบครัวรูปแบบใหนม่ จ านวน 60 
ศูนย์ๆ ละ 20,000 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2554 เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
                           3.1.8 รายงานผลการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนนุน ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นเงิน 14,000,000 บาท ขณะนี้มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 78,936 คน  
               3.2  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน                                        
ครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม ผลักดันให้นเกิดการบูรณาการของหนน่วยงานดา้นครอบครัว ในการน า 
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มาตรการ กลไก และแผนด้านครอบครัว น าไปใช้ในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวใหน้เข้มแข็ง โดยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม และจัดประชุม/สัมมนา ดังนี้ 
                         3.2.1 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหนาเด็กและเยาวชน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2553 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนต าบล ชอนมว่ง จังหนวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน 
                         3.2.2 โอนเงินให้นส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส ารวจสถานการณ์ความ
เข้มแข็งของครอบครัวใน 75 จังหนวัด และกรุงเทพมหนานคร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท 
                         3.2.3 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหนาเด็กและเยาวชน ในวันที่ 3 ธนัวาคม 
2553 ณ  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนต าบลชอนม่วง จังหนวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 30 คน 
                         3.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบและการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลความเข้มแข็ง
ของครอบครัว จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน ในระหนว่างวนัที่ 24 - 26 มกราคม 2554 ณ หน้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 มหนาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหนานคร รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน 

                    3.3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและ
ประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่นงชาติ (กยค.) และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
(กสค.) และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานใหน้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการระดับชาติด้าน
ครอบครัว การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหนวัด และสมัชชาครอบครัวแหน่งชาติ  โดย สค. ได้ด าเนินการจัด
ประชุม/สัมมนา ดังนี้ 
                          3.3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหนมายในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ หน้องประชมุชัน้ 3 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 คน 
                          3.3.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหนมายในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ หน้องประชุมชัน้ 3 ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 คน 
                          3.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจ าปี พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 
7/2553 วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ หน้องประชุมชั้น 3 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว รวมผู้เข้า
ประชุมทัง้สิ้น 25 คน 
                          3.3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการและกลไกการจัดสมชัชาครอบครัวระดับ
จังหนวัด (น าร่อง 4 จังหนวัด) ระหนว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2554 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน้ พาร์ค กรุงเทพมหนานคร รวม
ผู้เข้าประชุมจ านวน 31 คน 
                          3.3.5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหนมายในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ประจ าปี พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 1/2554 วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2554 ณ หน้องประชุมชัน้ 3 ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว รวมจ านวน 11 คน 
                              3.3.6 จัดประชุมวิชาการดา้นครอบครัวประจ าปี 2554 ระหนวา่งวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ ์2554 ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจ านวน 340 คน 
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                          3.3.7 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวนัแห่นงครอบครัว คร้ังที่ 1/2554 ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 ณ หน้องประชมุชั้น 3 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว รวมผู้เข้าประชุมจ านวน  29 คน 
                            3.3.8 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแหน่งครอบครัว ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 7 มีนาคม 2554  
ณ หน้องประชุมชั้น 3 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 34 คน 

           3.4  โครงการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
       1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนนิงานการฌาปนกิจสงเคราะหน์ ให้นถูกต้องตาม
พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 และเป็นการเสริมสร้างหนลักประกันของครอบครัว 
       2. สร้างองค์ความรู้งานการฌาปนกิจสงเคราะหน์ ตามพระราชบญัญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะหน์ พ.ศ. 2545  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการฌาปนกิจสงเคราะหน์ 
       3. สนับสนุนหนน่วยงานที่เก่ียวข้องใหน้มีการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย  

     4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการฌาปนกิจสงเคราะหน์  ใหน้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ในการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะหน์  และเปน็การเชื่อมโยงงานการฌาปนกิจสงเคราะหน์กับหนน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องใหน้เป็นระบบเดียวกนั  

     5. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการฌาปนกิจสงเคราะหน์ใหน้
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
       6. เพื่อใหน้การฌาปนกิจสงเคราะหน์ภาครัฐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด และนายทะเบียนกลาง สามารถก ากับ ดูแล และ
ส่งเสริมการด า เนิน งานของการฌาปนกิจสง เคราะหน์  ใหน้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหน์ 
พ.ศ. 2545 โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะหน์  
       7. เพื่อทบทวน  ติ ด ตามปัญหนา  และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า กกา ร บังคบัใช้
พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 
                        โดย สค. ได้ด าเนินการเป็นวิทยากรให้นความรู้ด้านกฎหนมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545  การจัดกิจกรรม และการจัดประชุม/สัมมนาดังต่อไปนี้ 
                          3.4.1 จัดประชุมเพื่อตรวจสอบการด าเนนิงานสมาคมฯ ข้าราชการบ านาญและผู้สงูอายุหนนอง
บัวแดง ในระหนว่าวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2553 ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ ข้าราชการบ านาญและผู้สูงอายุ
หนนองบัวแดง จังหนวัดชัยภูมิ รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 25 คน 
                          3.4.2 จัดประชุมเพื่อให้นความรู้ ความเข้าใจในการบริหนารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ ใน
ระหนว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2553 ณ รีสอรท์อ าเภออู่ทอง จังหนวัดสุพรรณบุรี รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 100 คน  
                          3.4.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ หนรือข้อบังคับ และตอบข้อหนารือเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 คร้ังที่ 20/2553 ในวันที่ 19 พฤศจกิายน 2553 
ณ หน้องประชุม สมพ. ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ รวมจ านวน 13 คน  
                          3.4.4 ให้นความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะหน์ ในระหนว่าง
วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ส านักงานศาลยตุิธรรม มีผู้เข้ารับฟังจ านวน 15 คน 
                          3.4.5 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ หนรือข้อบังคับ และตอบข้อหนารือเก่ียวกับการ



                                 แบบฟอร์มรายผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                                                                                                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   36 
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                                                                                              รอบ  12  เดือน                                                                                                                                          
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 คร้ังที่ 21/2553 วันที 2 ธนัวาคม 2553 ณหน้อง
ประชุมชั้น 3  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 13 คน  
                          3.4.6 จัดประชุมเพื่อให้นความรู้ ความเข้าใจในการบริหนารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ 
ระหนว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2553 ณ หน้องประชุมบัวทิพย์ 4 ศูนย์ศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก จังหนวัด
อุบลราชธานี รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 250 คน  
                          3.4.7 จัดประชุมเพื่อให้นความรู้ ความเข้าใจในการบริหนารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ วันที่ 
20 ธันวาคม 2553 ณ ส านักงานศาลยุตธิรรม จังหนวัดเลย รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 200 คน  
                          3.4.8 ติดตามและประเมินผลการฌาปนกิจสงเคราะหน์ภาครัฐ ครั้งที่1 ระหนว่างวันที่ 20 , 21, 
23 ธันวาคม 2553 จ านวน 15  คน  
                          3.4.9 ติดตามและประเมินผลการฌาปนกิจสงเคราะหน์ภาครัฐ ครั้งที่ 2 ระหนว่างวันที่ 11 , 14, 
18 และ 21  มกราคม 2554 สถานที่ติดตามและประเมินผลมีดงันี้ 1. กระทรวงมหนาดไทย  2. ส านักนายกรัฐมนตรี  3.
กระทรวงศึกษาธิการ 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่นงประเทศไทย 5. กองทุนสงเคราะหน์การท าสวนยาง 6. กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 7. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม รวมทั้งสิ้น 100 คน 
                          3.4.10 จัดอบรมวิทยากรตัวคูณการฌาปนกิจสงเคราะหน์ ระหนว่างวนัที่ 27 – 28 มกราคม  
2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหนานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  113  คน 
                          3.4.11 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบยีบฯ หนรือข้อบังคับ และตอบข้อหนารือเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 คร้ังที่ 1/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 
หน้องประชุม สมพ. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมผู้เข้าประชุมจ านวน 13 คน  
                          3.4.12 จัดประชุมเพื่อให้นความรู้ ความเข้าใจในการบริหนารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน์ ใน
ระหนว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หนอประชุมอ าเภอนายายอาม จังหนวัดจนัทบุร ี  รวมผู้เข้าประชุม จ านวน 
104 คน 
                          3.4.13 จัดประชุมเพื่อให้นความรู้ ความเข้าใจในการบริหนารงานและด าเนนิกิจการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหน์ ระหนว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หนอประชุมศรีเมือง จังหนวัดอุบลราชธานี รวมผู้เข้า
ประชุมจ านวน  250  คน 
                          3.4.14 ติดตามและประเมินผลการด าเนนิกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหน์ภาครัฐ   ครั้งที่ 3 
ระหนว่างวันที่ 11, 15, 16, 17 กุมภาพนัธ์ 2554 ณ สถานที่ในหนน่วยงานดงัต่อไปนี้ 1. กรมบัญชีกลาง      2. ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 3. กรมธนารักษ์  4. กรมสรรพากร  5. พนักงานเทศบาล  6. ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหนกรณ์  
7. การประปานครหนลวง 8. กองบัญชาการทหนารสงูสุด รวม 110 คน 
                          3.4.15 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบยีบฯ หนรือข้อบังคับ และตอบข้อหนารือเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะหน์ พ.ศ. 2545 คร้ังที่ 2/2554 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หน้อง
ประชุม สค. ชั้น 1  รวมจ านวน 15 คน  
                          3.4.16 การประชุมเชงิปฏบิัติการส ารวจความต้องการและการใช้ระบบสารสนเทศการ
ฌาปนกิจสงเคราะหน์ คร้ังที่ 1/2554 ระหนว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหนาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จังหนวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน 
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                          3.4.17 การประชุมเชงิปฏบิัติการส ารวจความต้องการและการใช้ระบบสารสนเทศการ
ฌาปนกิจสงเคราะหน์ คร้ังที่ 2/2554 ระหนว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหนาวิทยาลัยนเรศวร จังหนวัด
พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน 
                          3.4.18 จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการส่งเสริมการฌาปนกิจสงเคราะหน์ หนนึ่งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหน์ หนนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหนว่างวนัที่ 14 – 17 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหนวัด
เชียงราย โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน 

                    3.5 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2554 จ านวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
มีวัตถุประสงค์  
                         1)  เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใหน้กับสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
                         2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นภาคีเครือข่าย ได้แก่ หนน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไก
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว อันน าไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมคุณธรรม และสังคมเข้มแข็ง 
                         โดย สค. ได้ด าเนินการตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ดังต่อไปนี้  
                         1. ผลิตสื่อและเอกสารประกอบการด าเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ได้แก่  
                             1) ผลิตคู่มือการด าเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ส าหนรับเจ้าหนน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคม    
และความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด จ านวน 80 เล่ม เป็นเงิน 4,800 บาท และอาสาสมัครผู้รับผิดชอบโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ ในระดับพื้นที่ จ านวน 170 เล่ม เป็นเงิน 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,800 บาท  (หนนึ่งหนมื่นแปดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) 
                             2) ผลิตสมุดพกครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็งส าหนรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว
กลุ่มเป้าหนมายใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14,000 เล่ม เป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหนมื่นบาทถ้วน) 
                        2. เบิกจ่ายแทนกันใหน้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัด 75 จังหนวัดทั่วประเทศ 
จ านวน 152 ชุมชน เป็นเงิน 4,165,000 บาท (สี่ล้านหนนึ่งแสนหนกหนมื่นหน้าพันบาทถ้วน) และก าหนนดใหน้ด าเนินการจัด
กิจกรรมทางศาสนาเดือนละ 2 ครั้ง (วันอาทิตย์หนรือวันส าคัญทางศาสนา ) โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมมีระยะเวลาประมาณ 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2554) กลุ่มเป้าหนมาย  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 
ครอบครัวในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ านวน 152 ชุมชนๆ ละ  30 ครอบครัว ประมาณ 4,560 ครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อและ/หนรือแม่หนรือญาติ และเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมครอบครัว   

 3.6 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย                                        
ความรุนแรงในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                          1) สร้างและพัฒนาระบบองค์ความรู้ใหน้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบญัญตัิฯ (พนักงาน
เจ้าหนน้าที่ พนักงานสอบสวน และผูป้ระนปีระนอม) ตลอดจนหนน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และประชาชนทั่วไป ให้นสามารถเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากพระราชบัญญัติฯ  
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                          2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวใหน้มีการด าเนินงานดา้นการคุ้มครองและช่วยเหนลือผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                          3) เพื่อให้นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ และการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และความรนุแรงในครอบครัว ได้มีการรับรู้ในวงกว้าง 
                          4) เพื่อใหน้มีการทบทวนและประเมนิผลการปฏิบัตงิานทีส่ามารถน าไปปรบัปรงุการด าเนนิงานใหน้ดีข้ึน  
                          5) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้นหนน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว  

              สค. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม และจัดการประชุม/สัมมนาต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรม ดังนี้ 
                         3.6.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหนาความรุนแรงในครอบครัว  คร้ัง
ที่ 1/2553 ในวันที่ 29  ตุลาคม   2553 ณ  หน้องประชุมชั้น 3 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รวม 60  คน 
                           3.6.2 การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปี 2553 ใน
ส่วนกลาง มีการด าเนินการดังนี้ 
                                 กิจกรรมที่ 1   
                                 1) การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2553 ณ ภายในบริเวณอาคารรัฐสภา 1 รวม 250 คน 
                                 กิจกรรมที่  2   
                                 2) การจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว   
ประจ าปี 2553 และแถลงข่าวเปิดตวัพรีเซน็เตอร์ ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ  บริเวณไลฟส์ไตล ์ฮอลล์ ชัน้ 2 
ศูนย์การคา้สยามพารากอน ทีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์รวมจ านวน 300 คน 
                                 3) โครงการจัดเสวนา เร่ืองพลังบุรุษ ภาคีเครือข่าย หนยุดการกระท าความรุนแรง ต่อเด็ก 
สตรี และครอบครัว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 500 คน   
                                 กิจกรรมที่ 3   
                                 1) งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปี 2553 
ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ หน้องรอยัล พารากอนฮอล์ ชัน้ 5 ศูนย์การคา้สยามพารากอน จ านวน 3,000 คน 
                         3.6.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบตัิงานของผูป้ระนอม 
ข้อพิพาทประจ าศาลอาญาตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” 
ระหนวา่งวนัที ่27 - 28 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมนารายณฮ์ลิล์ กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด ์คันทรีคลับ อ าเภอโคกส าโรง 
จังหนวัดลพบุรี รวมจ านวน 110  คน 
                         3.6.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลความรนุแรงในครอบครัว  จ านวน    
3 รุ่น ดังนี ้
                                 รุ่นที่ 1 ระหนว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2553  
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                                 รุ่นที่ 2 ระหนว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553  
                                 รุ่นที่ 3 ระหนว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2553  
ณ สถาบนัวิชาการ ทีโอที จังหนวัดนนทบุรี รวมผู้เข้าฝึกอบรมจ านวน 3 รุ่น รวมจ านวน 180 คน 
                                 กิจกรรมที่ 5   
                                 ในสว่นภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และความรุนแรงในครอบครัว ใน 75 จังหนวัดทั่วประเทศ   
                         3.6.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในส่วนภูมิภาค มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวรวมจ านวน 10,900 คน 
                                 กิจกรรมที่ 6 
                         3.6.6 การจัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนยป์ฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระท าความรุนแรงในครอบครวั เพื่อเป็นศูนย์น าร่อง จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้  
                                ครั้งที่ 1 ภาคเหนนือ ระหนว่างวันที่ 30 มกราคม –  1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมโพธิ์วดล 
รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหนวัดเชียงราย รวมจ านวน 130 คน 
                               คร้ังที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนนือ ระหนว่างวันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรม
ประจักษ์ตรา  ดไีซด์ โฮเทล จังหนวัดอุดรธานี รวมจ านวน 130 คน 
                         3.6.7 รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในส่วนภูมิภาค(เพิม่เติม) มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวรวมจ านวน 7,100 คน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     
  1.  การสนับสนนุงบประมาณ องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ สือ่การประชาสัมพันธ์ การใหน้ค าแนะน าปรึกษาและ
การประสานงานกับองค์กรเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
    2. การสร้างแรงจูงใจใหน้แก่เครือข่ายด้วยการประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุเคราะหน์สนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นทุกการศึกษาให้นกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
   3. การสร้างแรงจูงใจใหน้แก่เครือข่ายด้วยการจักกิจกรรมการยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายที่มีผลการ
ด าเนินงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
    4. เครือข่ายมีความพร้อมและประสานความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
    5. การสนับสนุนและความรว่มมือจากหนน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
  1.  งบประมาณทีไ่ด้รับไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้ตลอดปี และไม่เพียงพอที่จะสนบัสนนุเครือข่ายได้อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง   
  2. การเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในท้องถิ่น 

   3. จ านวนกลุ่มเปา้หนมายไม่เปน็ไปตามแผนงาน เนื่องจากต้องบูรณาการร่วมกันในเร่ืองงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด
ร่วมกับพื้นที่/เครือข่ายอื่นๆ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
    1. ควรมีการบูรณาการการด าเนินงานในแต่ละผลผลิตทั้งในระดับหนน่วยงานและกระทรวง 

    2. เนื่องจาก สค. เป็นหนน่วยนโยบาย  ดังนั้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณควรมีการทบทวน/ปรับปรุง  โดยควรวัดที่จ านวน
นโยบาย มาตรการที่ สค. ผลักดนัให้นผ่านเปน็มติคณะรัฐมนตรี และมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนนังสือขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ 
2. หนนังสือประสานเครือข่ายเพื่อร่วมด าเนินโครงการฯ 

    3. คู่มือการด าเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ส าหนรับเจ้าหนน้าที่ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหนวัด และคู่มือการด าเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯส าหนรับวิทยากร/อาสาสมัครในระดับพืน้ที่ 
    4. สมุดพกครอบครัวคุณธรรม 
    5. การรายงานผลการด าเนนิงานของเครือข่าย 
    6. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
    7. ภาพถ่ายในการจัดกิจกรรม/การสัมมนา 
    8. แบบประเมินหนลังการสัมมนา/กิจกรรม 
   9. วีดีทัศน์การประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด :  4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาววนัเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ ์                      
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย    
นางภรภัทร  เพ่งไพฑูรย์                                       
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
 (1) นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ 
     นางสาวรดา ธรรมวิจิตร              
 (2) นางมาลี  เซียนประเสริฐ                                
     นางสาวศิริพร  สนัติกุล             

โทรศัพท์ :  0 2306 8762 และ 0 2306 8768 โทรศัพท์ (1) 0 2306 8765 และ (2) 0 2306 8773 
ค าอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หนมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หนรือเจ้าหนน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหนน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้นบริการ) หนรือหนน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะ
เป็นผู้จัดจ้างหนน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใหน้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหนน้าที่ผู้ใหน้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหน้บริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหน้บริการ โดยเน้นวาระแหน่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดจา้งส านักงานสถิติแหน่งชาติด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
โดยให้น สค. คัดเลือกงานบริการหนลัก จ านวน 2 งานบริการ ได้แก่  

1. การสัมมนาผูบ้ริหนารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งในปี 
2552 – 2553 น้ าหนนักร้อยละ 50  กลุ่มเป้าหนมาย ได้แก่ ผูบ้ริหนารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการเลือกตั้งในปี 2552 - 2553 ที่เป็นสตรีและเข้าร่วมการสัมมนาทีส่ านักงานกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครัวเป็นผู้ด าเนนิการเอง                                    

2. งานศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน น้ าหนนักร้อยละ 50  กลุ่มเป้าหนมาย ได้แก่ คณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงาน ศพค.  เจ้าหนนา้ที่ส านกังานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์จงัหนวัด 
ขณะนี้อยู่ในระหนว่างกระบวนการส ารวจความพึงพอใจงานบริการดังกล่าว 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                                        รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

6 N/A 1 0.0600 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                 ส านักงานสถิติแหน่งชาติจะด าเนินการเก็บข้อมูล เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ของผู้เข้าร่วมงานบริการของส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จ านวน 2 งาน ได้แก่  

1. การสัมมนาผู้บริหนารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งในปี 2552 –  
2553 น้ าหนนักร้อยละ 50 โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหนารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลือกตั้งปี 2552 – 2553 ใน 3 ภาค ดังนี ้

(1) ภาคเหนือ 
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) ภาคใต้ 

2. งานศนูย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน น้ าหนนักร้อยละ 50  โดยเกบ็ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสัมมนาใน 
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด  
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดผลต่อเนื่องในปีที่ 3  ซึ่ง สค. ได้ส่งรายละเอียดงานบริการดังกล่าว ใหน้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :        
       - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

         - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนนังสือราชการ 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       รอบ  6  เดือน 
                                                                                                       รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
ชื่อตัวชี้วัด :  5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
1. นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง     
2. นางสาวมนชยา ปรีชา 

โทรศัพท์ :  0 2306 8745 โทรศัพท์  0 2306 8751 และ 0 2306 8754 

ค าอธิบาย :   
 ผู้ก าหนนดนโยบาย หนมายถึง หนน่วยงาน บุคคล หนรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหนมายซึ่งก าหนนดนโยบาย 

ใหน้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  
             พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ก าหนนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร.  

  ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหนมาย  
(2) ความพึงพอใจด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและน าเสนอผลใหน้ทราบ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหนมายให้น ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) ด าเนินงาน จ านวน 2 เร่ือง ดังนี้  
                 1)  การส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย 
                 2) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รั้วครอบครัว” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหนายาเสพติด   
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนด
นโยบาย 

3 N/A 1 0.0300 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       รอบ  6  เดือน 
                                                                                                       รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนมายใหน้ ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ด าเนินงาน จ านวน 2 เร่ือง ดังนี้  
                  1)  การส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย 
                  2) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รั้วครอบครัว” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหนายาเสพติด   
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหนว่างด าเนินการ 
                     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :        
              1. เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเจ้าสงักัด 
              2. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของหนน่วยงาน และมีหนน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงาน 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          - 

   
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  - 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       รอบ  6  เดือน 
                                                                                                       รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
ชื่อตัวชี้วัด : 6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
 นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
หนัวหนน้าฝ่ายนิติการ 

โทรศัพท์ :  0 2306 8745 โทรศัพท์ :   0 2306 8747 

ค าอธิบาย :   

     พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตภาครัฐ และการ
จัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ  หนรือละเว้นการปฏิบัติหนน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนน้าที่ของรัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1  ทบทวน และวิเคราะหน์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วน

ราชการ และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การแก้ไขปัญหนาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหนา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นจาก
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา 
 วิเคราะหน์ผลการส ารวจความคิดเหน็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์

ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการส ารวจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  
 วิเคราะหน์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 

2552 และ 2553 ว่าแต่ละปีมีจ านวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหนาแนวโน้ม
เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่ส าคัญ 5 เรื่อง เพ่ือน ามาวิเคราะหน์หนา
สาเหนตุและแนวทางแก้ไขปัญหนา โดยวิเคราะหน์หนาสาเหนตุที่ท าใหน้ 
1)  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหนน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหนรือมีความ

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
2)  การปฏิบัติหนน้าที่ไปในทางที่ท าใหน้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

  3) การปฏิบัติหนน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
      และการยึดมั่นในหนลักธรรมาภิบาล 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       รอบ  6  เดือน 
                                                                                                       รอบ  12  เดือน                                                                                                                    

 ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  
2 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยก าหนนดเป้าหนมาย
และตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการด าเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหนารระดับสูงใหน้ความเหน็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6 ระดับ 2 2 0.1200 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวได้ด าเนนิการเพื่อใหน้บรรลุเป้าหนมายตัวชี้วัด ดงันี้ 
1. ได้ทบทวน และวิเคราะหน์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ และผล 

การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหนาการทุจริต และประพฤติมชิอบ และปญัหนา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ ปีที่ผา่นมา             

2. ได้วิเคราะหน์ผลการส ารวจความคิดเห็นนของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

3. ได้วิเคราะหน์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ  
2553 ว่าแต่ละปีมีจ านวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหนาแนวโน้มเร่ืองร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่อง
ร้องเรียนที่ส าคัญ 5 เร่ือง  

4. ผู้บริหนารสูงสดุได้ให้นความเห็นนชอบแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส านักงาน 
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้เผยแพร่แผนฯโดยไดแ้จ้งเวียนให้นส านัก/กอง 
ทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 

http://www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html
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5. อยู่ระหนว่างด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส านักงานกิจการ 
สตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    -    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ส าเนาหนนังสือ กองกลาง ที่ พม 0401/5071 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เรื่องรายงานข้อมูล 

การรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 
2. สรุปแบบสอบถามความคิดเหน็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ส าเนาหนนังสือ สค. ด่วนที่สุด ที่ พม 0401/4081 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่องรายงานผลการ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สค. ประจ าปี 2553 
    4. ส าเนาหนนังสือ สค. ที0่401/1484 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่องขอจัดส่งแผนปฏิบัติการว่า 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
                5. ส าเนาหนนังสือ กองกลาง ที่ 0401.5/278 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 เรื่องแผนปฏิบัติการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  
                6. ส าเนาหนนังสือ กองกลาง ที่ พม 0401/ว 1944 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 เรื่องแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว  
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ชื่อตัวชี้วัด :  7  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาววนัเพ็ญ  สุวรรณวิสิฎฐ ์
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเสมอภาคหนญิงชาย  
นางรัตนา  สยัยะนิฐี    
ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
นางดวงสุดา  เมืองวงษ์                                          
หนัวหนน้ากลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหนญิงชาย 
นายอัฐชัย  ดุลยพชัร์                                
นางสาวอรวรรณ ธรรมปริยัติ 
หนัวหนน้าฝ่ายบริหนารทั่วไป  กองกลาง         
นางสาวทัศนีย์  สชุีวกุล 
หนัวหนน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง     

โทรศัพท์ :  0 2306 8768 และ 0 2306 8745 โทรศัพท์ :   0 2306 8780 , 0 2306 8746  
 0 2306 8778 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตาม 
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหนมดในแต่ละกระบวนงาน 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการให้นบริการ หนมายถึง ระยะเวลาให้นบริการที่ส่วนราชการลดได้มากกว่า               
ร้อยละ 30 และด าเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการให้นบริการส าหนรับกระบวนงานใหนม่ หนมายถึง ระยะเวลาให้นบริการ                
ณ ปัจจุบัน 

 กระบวนงานที่น ามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนมายถึง    
1) กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ด าเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปตั้งแต่   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ/หนรือ 
2) กระบวนงานใหนม่ที่ส่วนราชการไม่เคยแจ้งส านักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เนื่องจาก 
    - มีการส ารวจกระบวนงานบริการของส่วนราชการใหนม่ 
    - มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ หนรือหนน้าที่ของส่วนราชการใหนม่  

 การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                       
ต้องเป็นกระบวนงานหนลักที่ส าคัญ และ/หนรือมีผู้มารับบริการจ านวนมาก และ/หนรือมีผู้ร้องเรียนจ านวนมาก และ/หนรือมี
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หนรือสอดคล้องกับงานบริการในตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนงาน (หนรือจ านวนกระบวนงานน้อยกว่าได้ กรณีส่วน
ราชการมีกระบวนงานบริการหนลัก  น้อยกว่า 5 กระบวนงาน) 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
                สค.ได้ด าเนนิการงานให้นบริการ 2 กระบวนงาน คือ 1. การใหน้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ และ2. การเสริมสร้างบทบาทความสัมพันธ์หนญิงชายให้นแก่องค์กรภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหนว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5)=(6) (7) (7)x(2)=(8) 

งานบริการ น้ าหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จ านวน
ผู้รับบริการ

ท่ีได้รับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จ านวน
ผู้รับ 

บริการ
ท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการท่ี

ได้รับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบ

กับจ านวน
ผู้รับบริการ

ท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

1. การใหน้บริการข้อมลูข่าวสาร
และการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์    
   1) การให้นบรกิารข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ผ่านทางโทรศัพท ์
   2) การให้นบรกิารข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ผ่านเว็บบอร์ด 
   3) การให้นบรกิารข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ผ่านจดหนมายราชการ 
   4) การให้นบรกิารข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ผ่านเว็บไซด ์

0.5  
 
 

3 นาท ี
 

5 นาท ี
 

10 ชั่วโมง 
30 นาท ี

21 ชั่วโมง 
(3 วัน) 

     

2.การเสริมสร้างบทบาท
ความสัมพันธ์หนญิงชายให้นแก่
องค์กรภาครัฐ 

0.5 6.50 วัน 
( 52 
ชั่วโมงท า
การ ) 

     

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะ 
เวลาการให้บริการ 

3 N/A 1 0.0300 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
กระบวนงานที่ 1 การใหน้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

1. สค. ได้มีการทบทวนแต่งตั้งคณะท างานรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้นบริการ  
               2. สค. อยู่ระหนว่างการด าเนินการเก็บข้อมูลตามกระบวนงานการใหน้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
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กระบวนงานที่ 2 : การให้นบริการการเสริมสร้างบทบาทความสมัพันธ์หนญิงชายให้นแก่องค์กรภาครัฐ 
ระยะก่อนการด าเนนิงานฝึกอบรม ( 3 ขั้นตอน ) 

ด าเนินงานขออนุมัตไิปราชการเพื่อฝึกอบรมให้นแก่หนน่วยงานตา่ง ๆ พร้อมกับปรับปรุงหนลักสูตรเพื่อใหน้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทของแต่ละหนน่วยงานทีร่้องขอมา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ซึ่งเป็นการปฏบิัติงานใน 3 ขั้นตอนงานไปพร้อม ๆ กัน  (รวม 3 ขั้นตอน ตามประกาศ สค. เร่ืองการก าหนนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551  เป็นระยะเวลา 4.5 วัน) 
ระยะฝึกอบรม 

ขึ้นกับจ านวนผู้รับการอบรม  หนลักสูตร และชว่งระยะเวลาของแต่ละหนน่วยงาน  ซึง่อยู่นอกเหนนือการ
ควบคุม และกระบวนงานนี้ไมไ่ด้ก าหนนดระยะเวลาไว้ในประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหนลังการฝึกอบรม 
              ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานเสนอต่อผู้บริหนาร ( 1 ขั้นตอน ตามประกาศ สค. เร่ืองการ
ก าหนนดระยะเวลาแล้วเสร็จลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2551 เป็นระยะเวลา 2 วนั ) 
         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

 ปัจจัยภายนอก   
1. รัฐธรรมนูญแหน่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2. พันธกรณีระหนว่างประเทศ 

- อนุสัญญาวา่ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
- ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏบิัตกิารเพื่อความก้าวหนน้าของสตรี  
- เป้าหนมายการพัฒนาแห่นงสหนัสวรรษ (MDG+) 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เร่ืองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 

4. หนนังสือส านักงาน ก.พ. เร่ือง การก าหนนดคุณสมบัติ อ านาจหนน้าที่ของผูบ้ริหนารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหนญิงชายและบทบาทหนน้าที่ของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหนว่างหนญิงชาย 

    ปัจจัยภายใน 
1.การเตรียมหนลักสูตรต่างๆ เพื่อให้นสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหนน่วยงานตา่งๆ 
2.การศึกษาหนาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายและบริบทของสังคมไทย 
3.การเตรียมการวางแผนขั้นตอบกระบวนการด าเนนิงาน 

        4.การประชุมหนารือก่อนการด าเนินงาน และสรปุ ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
ด าเนินงาน เพื่อปรบัปรุงเนื้อหนาและกระบวนการฝึกอบรม 

              5.องค์ความรู้ของเจ้าหนน้าทีผู่้ปฏบิัติงาน 
             6.การประสานความร่วมมือระหนว่างหนน่วยงาน       
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

1.กฎหนรือระเบียบข้อบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง 
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               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                             รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
               2.ภารกิจของแต่ละหนน่วยงานที่ขอรับการสนบัสนุนด้านวชิาการมีความหนลากหนลายแตกต่างกัน ต้อง
ปรับเปลี่ยนเนื้อหนาวิชาการให้นสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหนมาย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
            - 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ประกาศส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เรื่อง การก าหนนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 

2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551     
2. หนนังสือส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0405/3134 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551     

เร่ือง ประกาศก าหนนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้นประชาชนทราบ         
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ชื่อตัวชี้วัด : 8  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
ผู้อ านวยการกองกลาง    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
นางฤทัย  ใหนม่จันทร์ทอง    
หนัวหนน้าฝ่ายการคลัง                

โทรศัพท์ :  0-2306-8745 โทรศัพท์ :   0-2306-8740 
ตัวช้ีวัดที่ 8.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหนว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหนารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
       ปีงบประมาณ 2554 สค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5,342,400 บาท และ
อยู่ระหนว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

...................................................... ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

- 79.81% - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 66 ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2 32.09% 1 0.0200 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
     สค. ได้รับงบประมาณปี 2554 ตามใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 เลขที่เอกสาร 1000001850  
ลงวันที่ 13 ต.ค. 2553 จ านวน 5,342,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าครุภัณฑ ์  งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย  
1. ครุภัณฑ์  5,342,400   
  1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5,342,400 -  

1)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ราคาต่อ
หนน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

 1,732,400 1,714,400  

           1.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

   3,610,000 
 

-  

รวม  5,342,400 1,714,400  
         ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนนดใหน้มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนงบประมาณสะสมในอัตราร้อยละ 35.00 ซ่ึง
งบประมาณท่ีได้รับ มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 32.09 ไม่เป็นไปตามเป้าหนมายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนนดไว้ เนื่องจาก สค.ได้ท าสัญญาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว โดยก าหนนดจ่ายเงินเป็นงวด จ านวน 4 งวด งวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 30 ภายใน 30 วัน
นับถัดจากลงนามในสัญญา งวดที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 30 ภายใน 90 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา งวดที่ 3 
เบิกจ่ายร้อยละ 20 ภายใน 150 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา งวดที่ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 20 ภายใน 180 วัน นับ
ถัดจากลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
   - ผู้บริหนารใหน้ความส าคัญในการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            
     - 

หลักฐานอ้างอิง : 
- ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 เลขที่ 1000001850 ลงวันที่ 13 ต.ค. 2553 
- หนังสือที่ พม 0401.4 / 663 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
ผู้อ านวยการกองกลาง    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
นางฤทัย  ใหนม่จันทร์ทอง    
หนัวหนน้าฝ่ายการคลัง                

โทรศัพท์ :  0-2306-8745 โทรศัพท์ :   0-2306-8740 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหนว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหนารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
       ปีงบประมาณ 2554 สค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จ านวน 356,118,100 บาท และอยู่
ระหนว่างการด าเนินเบิกจ่าย 
 

...................................................... ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวม 

83.89% 96.55% 
- - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1.5 42.36% 1 0.0150 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
      ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราบจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  (ต.ค. 
53-31 มีนาคม 54) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแทนกัน) จ านวน 150.83ล้านบาท 
คิดเป็น 42.36% จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

งบ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คิดเป็น% 
งบบุคลากร 67.31 31.28 46.48 
งบด าเนินงาน 176.37 65.48 37.13 
งบลงทุน 5.34 1.71 32.09 
งบเงินอุดหนนุน 90.58 52.35 57.79 
งบรายจ่ายอื่น 16.50 - - 

รวม 356.11 150.83 42.36 
 
        ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนนดใหน้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในอัตราร้อยละ 44.00 ซึ่งงบประมาณที่
ได้รับ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 42.36 ไม่เป็นไปตามเป้าหนมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนนดไว้ 
เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน(งบด าเนินงานและงบเงินอุดหนนุน) ใหน้ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัดเป็นผู้เบิกแทน ซึ่งหนน่วยงานผู้เบิกแทนได้ก าหนนดแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาส
ที่ 3 ซึ่งจะได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทั้งในส่วนของ สค. และเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน 

 ใหน้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     - ผู้บริหนารใหน้ความส าคัญในการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            
     - สค. ไม่มีหนน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่การด าเนินงานต้องท าใหน้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วย ดังนั้นจึง
ต้องขอความร่วมมือ และสนับสนุน / โอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันใหน้ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหนวัดเป็นผู้ด าเนินการแทน ซึ่งหนน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ 
สค. ก าหนนด  
หลักฐานอ้างอิง :   
- ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0003  เลขที่เอกสาร 1000000760 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2553 
- ใบอนุมัตเิงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0004  เลขที่เอกสาร 1000001850 ลงวันที่ 13 ต.ค. 2553 
หนนังสือ ที่ พม 0401/1915 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 
ประจ าเดือน มีนาคม 2554 (ต.ค. 53 – มี.ค. 54) 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : 8.4 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
ผู้อ านวยการกองกลาง    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
นางฤทัย  ใหนม่จันทร์ทอง    
หนัวหนน้าฝ่ายการคลัง                

โทรศัพท์ :  0-2306-8745 โทรศัพท์ :   0-2306-8740 
ค าอธิบาย : 

การ พิจารณาผลส า เ ร็ จของการ เบิ กจ่ าย เงิ น งบประมาณตามแผน จะ พิจารณา                         
จากความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลาง                
และส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหนลักเกณฑ์และวิธีการ                  
ที่ส านักงบประมาณก าหนนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยก าหนนดใหน้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินใหน้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ       
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหนว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหนาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
          ปีงบประมาณ 2554 สค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จ านวน 356,118,100 
บาท และอยู่ระหนว่างการด าเนินเบิกจ่าย 
 

...................................................... ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

83.89% 96.55% 
- - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.50 ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

1.5 80.81% 1 0.0150 
 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
      ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  
(ต.ค. 53-31 มีนาคม 54) มีผลการเบิกจ่ายตามแผน (รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายแทนกัน) จ านวน 186.66ล้าน
บาท คิดเป็น 80.81% จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

งบ งบประ
มาณที่
ได้รับ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม คิดเป็น 
% ของ
แผน 

% สูง/
ต่ ากว่า
แผน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

งบ
บุคลากร 

67.32 16.61 15.27 16.60 16.02 33.21 31.29 94.21 -5.79 

งบ
ด าเนินงาน 

176.38 31.18 14.17 70.65 51.31 101.84 65.48 64.30 -35.70 

งบลงทุน 5.34 - - 2.81 1.71 2.81 1.71 60.89 -39.11 

งบเงิน
อุดหนนุน 

90.58 27.38 6.02 11.82 46.33 39.20 52.35 133.55 33.55 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

16.50 3.40 - 6.20 - 9.60 - - - 

รวม 356.12 78.57 35.46 108.09 115.38 186.66 150.83 80.81 -19.19  
 
           การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน
คิดเป็นร้อยละ 19.19 เนื่องจากอยู่ระหนว่างด าเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะเบิกจ่ายตามงวดงานที่ก าหนนดใน 
TOR และมีการโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในส่วนงบด าเนินงาน ใหน้ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหนวัดเป็นผู้เบิกแทน ซึ่งหนน่วยงานผู้เบิกแทนได้ก าหนนดแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3 ซ่ึง
จะได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทั้งในส่วนของ สค. และเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันใหน้เป็นไปตาม
คณะรัฐมนตรีก าหนนด 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ผู้บริหนารใหน้ความส าคัญในการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            
- สค. ไม่มีหนน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่การด าเนินงานต้องท าใหน้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วย ดังนั้นจึง

ต้องขอความร่วมมือ และสนับสนุน / โอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันใหน้ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหนวัดเป็นผู้ด าเนินการแทน ซึ่งหนน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจมาก ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ สค. ก าหนนด 

 
หลักฐานอ้างอิง :   
- ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0003  เลขที่เอกสาร 1000000760 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2553 
- ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ 01 ครั้งที่ 0004  เลขที่เอกสาร 1000001850 ลงวันที่ 13 ต.ค. 2553 

 -     หนนังสือ ที่ พม 0401/1915 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 
ประจ าเดือน มีนาคม 2554 (ต.ค. 53 – มี.ค. 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : 9 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
นางฤทัย ใหนม่จันทร์ทอง              
หนัวหนน้าฝ่ายการคลัง       

โทรศัพท์ :  0-2306-8745 โทรศัพท์ :   0-2306-8740 
ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิต หนมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหนารทรัพยากร 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
1  - จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม

หนลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผล 
การค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนนด โดยเสนอใหน้ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

2  - เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิตและระหนว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหนรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะหน์ถึงสาเหนตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะหน์ต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ  และเสนอใหน้ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

3 - จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2554 โดยพิจารณาจากผลการค านวณ
ต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะหน์ต้นทุนผลผลิตต่อ
หนน่วยขององค์กร พร้อมทั้งก าหนนดเป้าหนมายการเพ่ิมประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ได้รับความเหน็นชอบจากผู้บริหนารระดับสูงของส่วนราชการ 

4  - อยู่ระหนว่างด าเนินการ 
5  - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

3 ระดับ 3 3 0.0900 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 เพ่ือใหน้บรรลุเป้าหนมายตัวชี้วัด สค. ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ได้จัดท าต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยรายงานผลการค านวณ

ต้นทุนผลผลิต ตามหนนังสือท่ี พม 0401/825 ,826,827  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
 2. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะหน์ต้นทุนต่อหนน่วยผลผลิต โดยรายงานผลการวิเคราะหน์ต้นทุน

ต่อหนน่วยผลผลิต ตามหนนังสือที่ พม 0401/825 ,826,827  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
 3.จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้รับความเหน็นชอบ

จากผู้บริหนาร และจัดส่งรายงานการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตามหนนังสือ ที่   พม 
0401/1326 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554  

 4. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เพ่ือพิจารณา
ทบทวนค าสั่ง สค ที่ 178/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุน พิจารณาก าหนนดกิจกรรมย่อยตาม 
Milestone ที่ 4 และอยู่ระหนว่างแจ้งเวียนใหน้ส านัก / กอง พิจารณากิจกรรมย่อยดังกล่าว ก่อนน าส่งใหน้
กรมบัญชีกลางน าข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ต่อไป 
 ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :        
- ผู้บริหนารใหน้ความส าคัญในการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
- คณะจัดท าบัญชีต้นทุนมีส่วนร่วมในการจัดท าต้นทุนผลผลิต  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          - 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนนังสือ ที่ พม 0401/825 ,826,827  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องขอส่งผลการด าเนินงาน

ในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วน
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. หนนังสือ ที่ พม 0401/1326 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่องขอส่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 
9 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนผลผลิต   

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                        รอบ  6  เดือน 
                                                                                               รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 10  ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางดารารัตน์  แก้วสลับสี 
หนัวหนน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหนาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
1. คณะท างานควบคุมภายในและการบริหนารความเสี่ยง สค.    
2. นางสาวพรมณี  พุ่มอิ่ม 

โทรศัพท์ :  0 2306 8775 โทรศัพท์ 0 2306 8776 

ค าอธิบาย :  

 การควบคุมภายใน หนมายความว่า กระบวนการปฏิบตัิงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝา่ยบริหนารและบุคลากรของหนน่วยรับ
ตรวจจัดให้นมีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหนตุสมผลว่าการด าเนินงานของหนน่วยรบัตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนนิงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหนรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหนาย การร่ัวไหนล การสิ้นเปลือง หนรือการทุจริตในหนน่วยรับตรวจ ดา้นความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และดา้นการปฏิบัตติามกฎหนมาย ระเบียบ  ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตรี 

 ความส าเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนน่วยงานในการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้
ก าหนนดเป็นแนวทางไว้ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
1 สค.  มีกลไกการด าเนินงานตามแผนการปรับปุรงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  โดยคณะท างานควบคุมภายในและการบริหนารความเสี่ยง สค.  และจัดส่งรายงาน
ความก้าวหนน้าของการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  ใหน้ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ทันภายในวันที่ 29 เมษายน  2554 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 4 N/A 1 0.0400 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                        รอบ  6  เดือน 
                                                                                               รอบ  12  เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                สค.  ได้จัดประชุมคณะท างานการควบคุมภายในและการบริหนารความเสี่ยง เพื่อติดตามความก้าวหนน้าของการ
ด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2554   

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      
ความร่วมมือของคณะกรรมการด าเนินการและคณะท างานควบคุมภายในและการบริหนารความเสี่ยง  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           
                 - 

หลักฐานอ้างอิง :  
                 - 
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                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                                         รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
ชื่อตัวชี้วัด : 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
นางรัชนี  สุดจิตร์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว                          
ผู้น าการบริหนารการเปลี่ยนแปลง                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
คณะท างานพฒันาคุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐของ สค.  

โทรศัพท์ :  0 2306 8742 โทรศัพท์ :   0 2306 8775-6 
ค าอธิบาย :   ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ด าเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐานมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 โดยมีการด าเนินงานในหนมวดบังคับและหนมวดสมัครใจดังนี้ 

                 - ปีงบประมาณ 2552 ด าเนินการในหนมวด 1 และหนมวด 2 

                 - ปีงบประมาณ 2553 ด าเนินการในหนมวด 4 และหนมวด 6 

                                    - ปีงบประมาณ  2554 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ใน 2 หนมวดที่เหนลือ 
คือ หนมวด 3  และ หนมวด 5   

 ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ” น้ าหนนัก ร้อยละ 20 แบ่งออกเป็น 
3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 8 
12.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนนักในการบรรลุเป้าหนมายความส าเร็จ

ของผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หนมวด 7) 

6 

12.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

6 

รวม 20 
 

ตัวชี้วัดที่ 12.1   ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 (น้ าหนนักหนมวดร้อยละ 4 จ านวน 2 หนมวด) 

หมวด 3  

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 
CS 1 A ทบทวน/ก าหนนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกพันธกิจที่ก าหนนดไว้  

 I จัดท า Customer Profile/ตารางความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 

 เขียว 
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                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                                         รอบ  12  เดือน                                                                                                                   

CS 2 A มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแสดงใหน้เหน็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว เช่น สถิติของ
ผู้ใช้บริการที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

 

 

 D/I  มีการน าข้อมูลที่ได้จากช่องทางต่างๆ มาปรับปรุงการท างานใหน้ดีขึ้น 1 
กระบวนงาน หนรือ 1 โครงการ 

 

CS 3 A ระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเหน็น และการติดตามผลการจัดการฯ  

 D มีชื่อผู้รับผิดชอบ/หนน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเหน็น/ ค าชมเชย 

 

 L มีการทบทวนระบบและผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลคุณภาพการ
ใหน้บริการ และมีการก าหนนดตัวชี้วัดเป้าหนมาย 

 

 I ระบุตัวอย่างที่น าข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ข้อคิดเหน็น และค าชมเชยจากการรับฟังใน
ช่องทางต่าง ๆ มาปรับปรุงคุณภาพการใหน้บริการหนรือการปฏิบัติงาน 

 

CS 4 A ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งช่องทางการ
ติดต่อกับเครือข่ายอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 

 D/L/I กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

CS 5 A แสดงระบบหนรือวิธีการ หนรือกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหนารราชการที่เชื่อมโยงหนรือเก่ียวข้องกับภารกิจหนลักหนรือยุทธศาสตร์และแสดง
ใหน้เหน็นถึงการก าหนนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

 

 A มีระบบ/วิธีการ ในการเปิดช่องทางใหน้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

 D มีช่องทางในการใหน้ข้อมูลข่าวสารที่มีความหนลากหนลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหนมายได้  
อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และ ทันกาล 

 

 D มีช่องทางในการรับฟังความคิดเหน็นและข้อเสนอแนะ ที่กลุ่มเป้าหนมายสามารถ
เข้าถึงได้ อย่างน้อย 3 ช่องทาง และมีการจัดท ารายงานสรุปความคิดเหน็นและ
ข้อเสนอแนะเสนอหนัวหนน้าส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 D แสดงตัวอย่างการด าเนินการ /โครงการ หนรือ กิจกรรม  หนรือเวที หนรือวาระต่าง ๆ 
ที่แสดงใหน้เหน็นถึงการด าเนินการในการเปิดโอกาสใหน้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม 
ระดบัการมีส่วนร่วมที่ไม่ต่ ากว่าระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) 

 

 L มีการรายงานหนรือเผยแพร่ผลการด าเนินงานใหน้กับประชาชนหนรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง  

 I มีกรอบแนวคิด/แนวทาง/แผนการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
หนรือมีการขยายขอบเขตหนรือกลุ่มเป้าหนมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

เขียว 

แดง 

เขียว 

เหลือง 
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CS6 A/D หนลักฐานการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผลที่ได้   

 

 L/I การน าผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ไปปรับปรุงการใหน้บริการและการ
ด าเนินงาน 

 

CS7 A/D/I การจัดท ามาตรฐานหนรือวิธีการใหน้บริการที่ได้รวมทั้งประกาศใหน้ประชาชนได้ทราบ
แผนภูมิ หนรือคู่มือการติดต่อราชการที่ระบุระยะเวลาการใหน้บริการที่ชัดเจน ในภารกิจ
หนลักขององค์กร 

 

 
หมวด 5  

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

HR 1 A มีกระบวนการก าหนนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 
ประกอบด้วย ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน 

 

 A มีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร  

 A มีแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ก าหนนด  

 D มีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร  

 L มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร 
เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การก าหนนดตัวชี้วัด เป็นต้น 

 

HR 2 A มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร  

 D บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 D มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานใหน้กับบุคลากร  

 I มีการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

HR 3 A มีแผนกลยุทธ์การบริหนารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2554  

 A มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหนารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 

 

 A มีแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หนรือแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2554  

 D มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหนารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
2554 

 

 L มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร  

 I การด าเนินการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  

HR 4 A มีหนลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม  

 D มีการน าหนลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดฝึกอบรม  

 L มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร  

 

เหลือง 

แดง 

เหลือง 

เขียว 

เหลือง 

เหลือง 
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รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 

HR 5 A มีแผนการสร้างความก้าวหนน้าของบุคลากร  

 D มีการด าเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหนน้าของบุคลากร 
 L มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหนน้าของบุคลากร  
                                        
                                  ตัวชี้วัด            

น้ าหนัก (ร้อยละ) 
หมวดที่เหลือ (1) หมวดที่เหลือ (2) 

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  (หนมวด 3, หนมวด 5)  

4 4 

รวม 8  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  (วัดกระบวนการ) 
หนมวดบังคับ หนมวด 3 

4 48.57 1.0000 0.0400 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  (วัดกระบวนการ) 
หนมวดสมัครใจ หนมวด 5 

4 40.00 1.0000 0.0400 

รวม 8  1.0000 0.0800 

แดง 
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ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของ 

ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

น้ าหนัก   : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย : 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้คัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหนมวด 1 – หนมวด 6 ที่ต้องประเมินใน
ปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ 

หมวด ตัวชี้วัด 
1 RM 1.1 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์กร 
2 RM 2.3 : ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหนมายขององค์กร  
3 RM 3.1 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
4 RM 4.1 : ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
5 RM 5.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
6 RM 6.5 : จ านวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้นผลการด าเนินงานดีขึ้น 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ                 

ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
คะแนนที่

ได ้
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก       
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

RM 1.1 0.167 60 65 70 75 80 N/A (W1 x SM1) 
RM 2.3 0.166 60 65 70 75 80 N/A (W2 x SM2) 
RM 3.1. 0.167 65 70 75 80 85 N/A . 
RM 4.1 0.167 60 70 80 90 100 N/A . 
RM 5.1 0.166 60 65 70 75 80 N/A (Wi x SMi) 
 RM 6.5  0.167 1 - 2 - 3 N/A  

น้ าหนักรวม 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนนัก  เท่ากับ 

     

            (Wi x SMi)             หนรือ                     (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

                W1 - i                         W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W       หนมายถึง น้ าหนนักความส าคัญที่ใหน้กับตัวชี้วัดที่ก าหนนดใหน้เท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ าหนนัก
ของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ 1  

SM     หนมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเป้าหนมายของตัวชี้วัด 
i        หนมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การใหน้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนนดเกณฑ์การใหน้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.3  ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

                การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

อธิบาย : 

 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง นั้น ให้นส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
o จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเองหนมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ตามโปรแกรม Self Certify FL  

 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน หนมายถึง การใหน้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นที่ก าหนนดที่แสดงใหน้เหน็นถึง   การยกระดับการบริหนารจัดการ
องค์การในประเด็นที่ส าคัญของแต่ละหนมวด ที่สะท้อนถึงความเป็นระบบ และการน าไปปฏิบัติใหน้เกิดผล  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญของ
การพัฒนาองค์การใหน้เกิดความยั่งยืน  

 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

6 1 2 3 4 5 
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                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                                         รอบ  12  เดือน                                                                                                                   
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) ได้ครบถ้วน 
3 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 
4 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 
5 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหนารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

20    

12.1   ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหนารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

8    

                    หมวด 3 4 48.57 1 0.0400 
                   หมวด 5 4 40.00 1 0.0400 

12.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนนักในการบรรลุเป้าหนมายความส าเร็จของ
ผลลัพธ์การด าเนนิการ (ผลลัพธข์องกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหนาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หนมวด 7) 

6 N/A 1 0.0600 

12.3  ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหนารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

6 ระดับ 2 2 0.1200 
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                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6  เดือน 
                                                                                                         รอบ  12  เดือน                                                                                                                   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- สค. ได้มีการซักช้อมแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐานใหน้กับบุคลากร สค. ทั่วทั้งองค์กร 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ โดยมีวิทยากรจากส านักงาน ก.พ.ร.  
หมวด 3  

1. มีการประชุมทบทวนจ าแนกกลุม่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ 
หน้องประชุม สค. ชัน้ 3 โดยพิจารณาตามกลุ่มผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตามลักษณะองค์กร ข้อ 8 

2. มีการประชุมทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เมื่อวัน 5 พฤศจิกายน 2553 ณ หน้อง
ประชุม กองกลาง สค. ชัน้ 1  
หมวด 5 

1. มีการน าเสนอแบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจงูใจในการท างานของบุคลากร ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ 2554 ในที่ประชุมการซักช้อมแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 
ขั้นพื้นฐานใหน้กับบุคลากร สค. ทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ โดยมีวิทยากรจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งที่ประชุมมีมติใหน้ฝ่ายเลขา หนมวด 5 ปรับปรุงแบบส ารวจฯ  

2. มีการปรับปรุงแบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจงูใจในการท างานของบุคลากร ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ 2554  

3. มีการประชุมคณะท างานหนมวด 5 เพื่อน าเสนอแบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจงูใจในการ
ท างานของบุคลากร ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นนชอบ 

4. คณะท างานหนมวด 5 ด าเนินการแจกแบบประเมินฯ ดงักล่าว และแบบส ารวจเพื่อการพัฒนาบคุลากร ให้น
บุคลากร สค. ในเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหนว่างการประมวลผลการส ารวจฯ 
 
 ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      
- ผู้บริหนารใหน้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กร  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           
- บุคลการมีภาระงานมาก ท าให้นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาองค์กรได้อยา่งต่อเนื่อง 

หลักฐาน 
หมวด 3 
1. รายงานการประชุมทบทวนจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2. รายงานการประชุมทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจและไมพ่ึงพอใจ  
หมวด 5 
1. แผนกลยทุธ์การบริหนารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
2. ตัวอย่างแบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2554  
3. ตัวอย่างแบบส ารวจเพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้นบุคลากร ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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