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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
          สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย             

                                                                                                                                                    รอบ  6  เดือน  

                                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน 
 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

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

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 45)    

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง (รอยละ 25) 

ระดับ 25         

1.1  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง (รอยละ 23) 

          

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานพัฒนาสวัสดิการสังคมและ 
สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 4 3.5 0.1050 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บูรณาการขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตของไทย ขอมูลระบบเฝา
ระวังและเตือนภัยทางสังคม ใหเชื่อมโยง
กับศูนยบัญชาการงานพัฒนาสังคม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1 1 0.0400 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ไทย 

          

        1.1.3(1) รอยละความสําเร็จใน
การจัดเก็บขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

รอยละ 5 80 85 90 95 100 N/A 1 0.0500 

         1.1.3(2) ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําฐานขอมูลเชิงลึกของดัชนีทุน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

         1.1.3(3) ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีทุน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 
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 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต
แผนบรูณาการการใหความชวยเหลือ
แกผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมุง
กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว 

ระดับ 4.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2250 

1.1.5 ระดับความสําเร็จการแกไข
ปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250 

1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดาํเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน
ระหวางกระทรวง  

ระดับ 0  
กระทรวงไมมีแผนปฏิบัติราชการที่มีเปาหมายรวมกันระหวาง

กระทรวง 

1.3 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรอื
เคานเตอรบรกิารประชาชน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1000 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเรจ็ของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจ 

ระดับ 0 กระทรวงไมมีกลุมภารกิจจึงไมมีตัวชี้วัดซึ่งเปนแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุมภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจายฯ ของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

          

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก 

          

ตัวชี้วัดที่  3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มี
คณะทํางานของศูนยมีเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว 

จํานวน 2 0 
แหง 

37 
แหง 

75 
แหง 

112 
แหง 

150 
แหง 

98 
แหง 

3.3784 0.0676 
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 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานการสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติดานความ     
เสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1250 

ตัวชี้วัดที่  3.1.3 ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเรือ่งที่เปนปญหาเรงดวน
ของสตรีและครอบครัว             

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1500 

ตัวชี้วัดที่  3.1.4  ผลสําเร็จของการ
แปลงแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  ไปสูการปฏิบัติ  

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1250 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 จํานวนศูนยพัฒนา
ค ร อ บ ค รั ว ใ น ชุ ม ช น ที่ มี ก า ร
ดําเนินงานผานเกณฑที่กําหนด 

จํานวน 2.5 กลุม1 

+4ขอ 

กลุม 2 

+1ขอ 

กลุม1 

+6ขอ 

กลุม 2 

+2ขอ 

กลุม1 

+8ขอ 

กลุม 2 

+4ขอ 

กลุม1 

+8ขอ 

กลุม 2 

+6ขอ 

กลุม1 

+8ขอ 

กลุม 2 

+8ขอ 

กลุม 1 
+8ขอ=41 
กลุม 2 
+8ขอ=43 

3.7267 0.0931 

ตัวชี้วัดที่  3.1.6   จํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถิน่มีการบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/
ขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553 

จํานวน 2.5 175 
เครือ
ขาย 

250 
เครือ
ขาย 

325 
เครือ
ขาย 

400
เครือ
ขาย 

 

475 
เครือ
ขาย 

268 2.24 0.0560 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จ 
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตาม 
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 
(100%) 

5 0.2500 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ15 )    

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบรกิาร  

รอย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0500 

ตัวชี้วัดที่  5 ระดับความสําเร็จใน 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2000 
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 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1500 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเรจ็ในการ
เปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1500 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)    

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงนิงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอย
ละ 

4 68 71 74 77 80 0 1 0.0400 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3+1 1 2 3 4 5 ระดับ 
3.53 

3.53 0.1412 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3+1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4 0.1600 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 3+1 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.1200 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 
3.51 

3.51 0.1404 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 
 
 

ระดับ 3-3 1 2 3 4 5    

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 )    
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครฐั (PMQA) 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 ระดับ 
4.516 

4.516 0.9032 

รวม  100        3.6665 
 
 

รายงาน ณ วันที่   30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2552 
ผูรายงาน นางดารารัตน  แกวสลับสี                                  หนวยงาน กลุมพัฒนาระบบริหาร 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร                            โทรศัพท 0 2306 8775-6                       
 

ไดรับการยกเวนตัวช้ีวัดเนื่องจากไมมีแผนพัฒนากฎหมาย 
จึงเพิ่มน้ําหนักไปที่ตัวช้ีวัดที่ 9,10 และ 11  



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

มิติท่ี1 ด้านประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 25 32.5 51 74.5

1.1.1
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต

  -   - 
3 3 N/A 1

3
ระดับ 2 1.5

4.5
ระดับ 4 3.5

10.5

1.1.2
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบูรณาการขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ของไทย ขอมูลระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม ใหเช่ือมโยงกับศูนยบัญชาการ
งานพัฒนาสังคม

  -   - 

3 4 N/A 1

4

ระดับ 1 1

4

ระดับ 1 1

4

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย 0 0

1.1.3(1) รอยละความสําเร็จในการจัดเก็บขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต
  -   - 

3 5 N/A 1
5

95 4
20

N/A 1
5

1.1.3(2) ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลเชิงลึกของดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต

  -   - 
3 2 N/A 1

2
N/A 1

2
ระดับ 5 5

10

1.1.3(3) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต

  -   - 
3 2 N/A 1

2
N/A 1

2 ระดับ 5 5 10

1.1.4
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนบูรณาการการให
ความชวยเหลือแกผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมุงกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

  -   - 3 4.5 ระดับ 2 2

9

ระดับ 2 2

9

ระดับ 5 5

22.5

1.1.5 ระดับความสําเร็จการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 2.5 N/A 1 2.5 N/A 1 2.5 N/A 1 2.5

1.3
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชน
3 2 2.5 2.5

5
ระดับ 5 3.5

7
ระดับ 5 5

10

ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 20 25 28.75 86.6736

3.1.1
จํานวน ศพค. ท่ีมีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว

  -  - 3 2 N/A 1 2 N/A 1 2 98 แหง 3.3784 6.7568

3.1.2
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความ
เสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ

  -  - 3 2.5 ระดับ 2 2 5 ระดับ 2 2 5 ระดับ 5 5 12.5

3.1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีเปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัว   -  - 3 3 ระดับ 1 1 3 ระดับ 2 2 6 ระดับ 5 5 15

3.1.4
ระดับของความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)

  -  - 3 2.5 ระดับ 2 2 5 ระดับ 2.3 2.3 5.75 ระดับ 5 5 12.5

3.1.5 จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีมีการดําเนินงานผานเกณฑท่ีกําหนด   -  - 75 2.5 N/A 1 2.5 N/A 1 2.5 3.7267 9.31675

3.1.6
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 2553

  -  - 400 2.5 N/A 1 2.5 41 1 2.5 268 2.24 5.6

3.2
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

            5 5 3 5 ระดับ 1 1 5 ระดับ 1 1 5 ระดับ 5 5 25

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 15 25.5 31.5 55

4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 76.35% 83.6 75 5 N/A 1 5 N/A 1 5 N/A 1 5

5
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

3.40 4.40 5 4 ระดับ 1 1 4 ระดับ 2.5 2.5 10 ระดับ 5 5 20

6
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.45 3.90 5 3 ระดับ 2.5 2.5 7.5 ระดับ 2.5 2.5 7.5 ระดับ 5 5 15

7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 3.00 5.00 5 3 ระดับ 3 3 9 ระดับ 3 3 9 ระดับ 5 5 15

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 20 37.288 41.468 60.16

8 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 99.78% 64.22 5 4 N/A 1 4 N/A 1 4 0 1 4

9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  -  - 5 4 3.322 3.322 13.288 3.367 3.367 13.468 3.53 3.53 14.12

10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3.00 3.00 5 4 ระดับ 3 3 12 ระดับ 3 3 12 ระดับ 4 4 16

11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 3.50 5.00 5 4 N/A 1 4 ระดับ 2 2 8 ระดับ 3 3 12

12
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ

5.00 3.3782 5 4 N/A 1 4 N/A 1 4
ระดับ 

3.51
3.51 14.04

13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 5 5 5 N/A 1 0 N/A 1 0 0

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 20 20 20 90.32

14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 5 4.4318 5 20 N/A 1 20 N/A 1 20
ระดับ 

4.516
4.516 90.32

รวม 100 140.288 172.718 366.654
คะแนนเต็ม 5 1.4029 1.7272 3.6665

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

คะแนนประเมิน
ตนเอง

= 1.00-1.49  

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Sar Card)

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

ไดรับการยกเวน
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ชื่อตัวชี้วัดที่  3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัว 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
นางอนุสรณ  อินทรกําแพง   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย  
นางภรภัทร  เพงไพฑรูย    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั          

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย           
หัวหนากลุมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของครอบครัว  
   

โทรศัพท :  0 2306 8762 และ 0 2306 8768   โทรศัพท :   0 2306 8780  และ  0 2306 8773 

คําอธิบาย : 
               กิจกรรมโครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว หมายถึง โครงการสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชายในครอบครัว ประจําป 2552 
    วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 
สนับสนุนนโยบายสงเสริมครอบครัวเขมแข็งต้ังแตระดับชุมชน เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการแกไขปญหาสังคมใน
ระดับตางๆ สงเสริมการเรียนรูของครอบครัว การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย เพื่อปองกันและแกไขปญหาของเยาวชน ปญหาครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเริ่มจากใน
ครอบครัวตนเองกอน (แกที่ตนเหตุ)  
    กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดละ 2 แหง รวม 150 
แหง  
               กําหนดดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ 
               เนื้อหาการอบรม เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนเจตคติ  
ดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว โดยมีเนื้อหา 2 สวน ไดแก  
    1. กระบวนการสรางความตระหนักเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย (เพศ บทบาทความสัมพันธ  
หญิงชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญิงชายในสังคมไทย)     
    2. การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญงิชาย (การแบงงานกันระหวางหญิงชายในครอบครัวและ
มิติหญิงชายกบัสายสัมพันธในครอบครัว   
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดดําเนินการตามตัวชี้วัด จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางาน

ของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  ดังนี ้
1.   จัดการสัมมนาเชิงปฏิบติัการจัดทําหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัว เพื่อนําหลักสูตรดังกลาวไปใชในการอบรมใหความรูความเขาใจและ
ปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครวัแกคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 4 ภาค จํานวน 150 ศูนย 
2.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว  4   ภาค  เพื่อใหความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิง
ชายในครอบครัวแกคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 4 ภาค จํานวน 150 ศูนย โดยเนนเนื้อหาหลัก 
คือ 1) กระบวนการสรางความตระหนักเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย ไดแก เพศ บทบาทความสัมพันธหญิง
ชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญิงชายในสังคมไทย  2) การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญิง
ชาย ไดแก การแบงงานกันระหวางหญิงชายในครอบครัวและมิติหญิงชายกับสายสัมพันธในครอบครัว  

การสัมมนาดังกลาวจัดขึ้น 4 ครั้ง ดังนี ้
1) ครั้งที ่ 1  ภาคเหนือ  ระหวางวันที่  2 – 5  กุมภาพันธ  2552  ณ  โรงแรมเชียงใหมภูคํา  

จังหวัดเชียงใหม 
2) ครัง้ที ่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวางวันที่  16 – 19 กุมภาพันธ  2552 ณ  โรงแรม

รอยัล  ริเวอร  กรุงเทพมหานคร  
3) ครัง้ที ่ 3  ภาคกลาง  ระหวางวันที่  24 – 27  กุมภาพันธ  2552  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร  

กรุงเทพมหานคร 
4) ครั้งที่  4  ภาคใต  ระหวางวันที่  9 – 12  มีนาคม  2552  ณ  โรงแรมไดมอนด พลาซา  

จังหวัดสุราษฎร 
ซึ่งผลการสัมมนาทั้ง 4 ครั้ง พบวาผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความพึงพอใจในการถายทอด

ความรูของวิทยากรและไดรบัความรูจากการสัมมนามากขึ้น  
ผลทดสอบความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน

ครอบครัวจากการสัมมนาทั้ง 4 ครั้ง จากแบบทดสอบความรูความเขาใจฯ ทั้งหมด 20 ขอ(คะแนน) 
กําหนดการผานเกณฑที่ 12 ขอ(คะแนน) ขึน้ไป พบวา 

1) ภาคเหนือ  
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย  13.97  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.13 
    คณะทํางานศพค. ภาคเหนือ ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึ้นไป ยกเวนคณะทํางานศพค. จาก
จังหวัดพิจิตร 1 คน และจังหวัดอุทัยธานี 1 คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.05  
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    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.12 
    คณะทํางานศพค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความ

เสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึ้นไป ยกเวน คณะทํางาน 
ศพค. จากจังหวัดนครพนม 2 คน จังหวัดรอยเอ็ด 1 คน จังหวัดหนองบัวลาํภู 2 คน และจังหวัดอุบลราชธานี 1 
คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน  

3) ภาคกลาง 
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย  14.13  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.24 
    คณะทํางานศพค. ภาคกลาง ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึน้ไป ยกเวน คณะทํางาน ศพค. จาก
จังหวัดนครนายก 1 คน จังหวัดนนทบุรี ่ 1 คน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 1 คนจังหวัดสมุทรปราการ 1 คน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คน และจังหวัดสระบุรี 2 คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน 

4) ภาคใต  
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.27  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.34 
    คณะทํางานศพค. ภาคใต ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึน้ไป ยกเวน คณะทํางาน ศพค. จาก
จังหวัดตรัง 1 คน จังหวัดปตตานี 1 มีความรูความเขาใจฯ ได 11 คะแนนและคณะทาํงาน ศพค. จากจังหวัด
ภูเก็ต มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 10 คะแนน 
3. การสํารวจเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ของคณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เขารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความ
เสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครวั  4   ภาค โดยใชแบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครวั ซึ่งมีเกณฑการประเมิน คือ ถาผูทําแบบประเมินไดคะแนน รอยละ 50 ของ
คะแนนทัง้หมด จะถือวาเปนผูมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว และศพค.ที่มี
คณะทํางานของศูนยอยางนอย 1 คนผานการประเมินฯ จะถือวาเปน ศพค. ทีมีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  
4. ผลการประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว พบวา 
                มี ศพค.ที่สงแบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ทั้งสิ้น 
99 ศูนย จาก 54 จังหวัด มีศพค.ทีม่ีคณะทํางานของศูนยอยางนอย 1 คนผานการประเมินฯ จํานวนทั้งสิน้ 98 
ศูนย  

จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของศูนยมเีจตคติเกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  

98 แหง 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 แหง 37 แหง 75 แหง 112 แหง 150 แหง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของ
ศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว  

2 98 แหง 3.3784 0.0676 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดดําเนินการตามตัวชี้วัด จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางาน

ของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  ดังนี ้
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจดัทําหลกัสูตรการปรบัเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกบัความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครวั 
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดดําเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2551 
ณ โรงแรมโรสกาเดน ริเวอรไซด (สวนสามพราน) จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทําหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวซึ่งเปนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มี
คณะทํางานของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ผูเขารวมการสัมมนา
ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
และกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย จํานวน 23 คน (หญิง 20 คน ชาย 3 คน) กระบวนการสัมมนาประกอบดวย การบรรยาย
สรุป “หลักสูตรการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว” โดย ผศ. นาถฤดี เดนดวง จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
การประชุมกลุมยอยในประเด็น “การจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย
ในครอบครัว” การบรรยายเรื่อง “การนํารูปแบบวิทยากรกระบวนการมาประยุกตกับหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” โดย นายไพบูลย บูรณสันติ และทีมวิทยากรจากบริษัท แปลน 
โมทิฟ จํากัด  

ผูเขารวมสัมมนาไดจัดทํารางหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว 5 หลักสูตร ซึ่งสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดนํารางหลักสูตรทั้งหมดมาสรุป
และปรับปรุงเปนหลักสูตรปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว และนําไปใชในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
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หญิงชายในครอบครัว ซึ่งสํานักสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายไดดําเนินการจัดรวมกับสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว เนื่องจากมีกลุมเปาหมายในการทํางานรวมกัน คือ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยสํานัก
สงเสริมสถาบันครอบครัวจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลักดันมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสูการปฏิบัติ” 
และสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปล่ียนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัว” 

2.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  
4   ภาค 

2.1 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวใหแก
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายสงเสริมครอบครัวเขมแข็งต้ังแตระดับชุมชน 
ใหเปนพื้นฐานไปสูการแกไขปญหาสังคมในระดับตาง ๆ รวมทั้งเพื่อทดลองใชหลักสูตรการปรับเปล่ียนเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 

2.2 กลุมเปาหมาย  ประกอบดวย คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เจาหนาที่
องคการบรหิารสวนตําบล และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดผูรับผิดชอบ
งานศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การ
สัมมนาฯ จัดขึ้นรวม  4  ครั้งใน 4 ภาค โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
              1) ครัง้ที่ 1  ภาคเหนอื  ระหวางวนัที ่ 2-5  กุมภาพนัธ  2552  ณ  โรงแรมเชียงใหมภูคํา  จังหวัด
เชียงใหม 
              2) ครัง้ที่ 2  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  ระหวางวนัที ่ 16-19 กุมภาพันธ  2552 ณ  โรงแรมรอยัล  
ริเวอร  กรุงเทพมหานคร  
                           3) ครัง้ที ่ 3  ภาคกลาง  ระหวางวันที ่  24-27  กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร  
กรุงเทพมหานคร 

 4) ครั้งที่  4  ภาคใต  ระหวางวันที่  9-12 มีนาคม 2552 ณ  โรงแรมไดมอนด พลาซา  
จังหวัด     สุราษฎรธานี 

2.3 กระบวนการสัมมนา  
         1) เนื้อหา เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนเจตคติ

ดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว โดยมีเนื้อหา 2 สวน ไดแก  
         1.1) เนื้อหา เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยน

เจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว โดยมีเนือ้หา 2 สวน ไดแก  
                                      1.1) กระบวนการสรางความตระหนักเรือ่งเพศและบทบาทหญิงชาย (เพศ บทบาท
ความสัมพนัธหญิงชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญิงชายในสังคมไทย)                                         
                                         1.2) การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญงิชาย (การแบงงานกันระหวางหญิงชายใน
ครอบครัวและมิติหญิงชายกับสายสัมพันธในครอบครัว)   
                        2) รูปแบบและกระบวนการ เพื่อใหกลุมเปาหมายเปดใจและยอมรับความรู รวมทั้งเกิดความเขาใจ 
และสามารถปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวไดในทีสุ่ด โดย 

2.1) การรวบรวมสมาธิกอนเขาสูบทเรียน โดยใชเพลงลมหายใจ 
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2.2) การละลายพฤติกรรมโดยใชเกมส 
2.3) การใชบัตรคําเพื่อสรางการเรียนรูเรื่อง sex และ gender 
2.4) การทบทวนความรูดวยการใชเกมสลูกบอลความรู 
2.5) การใชตารางการใชเวลาใน 1 วัน (time line) เพือ่สรางความเขาใจเรือ่งการแบงงานกนั

ระหวางหญิงชายในครอบครวั              
2.6) การฉายภาพยนตรการตูนเรื่อง Impossible Dream เพื่อย้ําความเขาใจเรื่องการแบงงานกัน

ระหวางหญิงชายในครอบครวั 
2.7) การบรรยายสรุปดวย Power Point เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง เพศ บทบาทความสัมพันธ

หญิงชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญงิชายในสังคมไทย รวมทั้งการแบงงานกันระหวางหญิงชาย
ในครอบครัวและมิติหญิงชายกับสายสัมพันธในครอบครัว 

2.8) การเขียนสิ่งที่จะกระทําตอไปกับตนเองและครอบครัวลงในบัตรรูปหัวใจ ซึ่งเปนการสราง
พันธะสัญญาตอผูเขารวมการสัมมนาในการรวมสราง gender ในครอบครัว 

3) การทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  โดย
ทําการทดสอบทั้งกอนและหลังการสัมมนา เพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนาในเรื่องความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัววามีเพิ่มมากขึ้นหรือไมหลังจากไดรับความรูจากวิทยากร ซึ่งผลการ
ทดสอบความรูความเขาใจจะสามารถสะทอนและชี้ใหเห็นวาผูเขารวมสัมมนามีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาค
และบทบาทหญิงชายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นหรือไม  

2.4 ผลการสัมมนา จากแบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความพึง
พอใจในการถายทอดความรูของวิทยากรและไดรับความรูจากการสัมมนามากขึ้น รวมทั้งมีความประทับใจในความ
ต้ังใจและความเปนกันเองของวิทยากรและทีมเจาหนาที่ผูจัดการสัมมนา อยางไรก็ตามผูเขารวมสัมมนาบางสวน
ตองการใหมีการปรับระยะเวลาการสัมมนาใหกระชับขึ้น  

ผลทดสอบความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัวจากการสัมมนาทั้ง 4 ครั้ง จากแบบทดสอบความรูความเขาใจฯ ทั้งหมด 20 ขอ(คะแนน) 
กําหนดการผานเกณฑที่ 12 ขอ(คะแนน) ขึน้ไป พบวา 

1) ภาคเหนือ  
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย  13.97  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.13 
    คณะทํางานศพค. ภาคเหนือ ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึ้นไป ยกเวนคณะทํางานศพค. จาก
จังหวัดพิจิตร 1 คน และจังหวัดอุทัยธานี 1 คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.05  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.12 
    คณะทํางานศพค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความ

เสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึ้นไป ยกเวน คณะทํางาน 
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ศพค. จากจังหวัดนครพนม 2 คน จังหวัดรอยเอ็ด 1 คน จังหวัดหนองบัวลาํภู 2 คน และจังหวัดอุบลราชธานี 1 
คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน  

3) ภาคกลาง 
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย  14.13  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.24 
    คณะทํางานศพค. ภาคกลาง ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึน้ไป ยกเวน คณะทํางาน ศพค. จาก
จังหวัดนครนายก 1 คน จังหวัดนนทบุรี ่ 1 คน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 1 คนจังหวัดสมุทรปราการ 1 คน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คน และจังหวัดสระบุรี 2 คน มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 11 คะแนน 

4) ภาคใต  
    ผลการทดสอบฯ กอนการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.27  
    ผลการทดสอบฯ หลงัการสัมมนา พบวามีความรูความเขาใจ ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.34 

  คณะทํางานศพค. ภาคใต ทุกคนมีความรูความเขาใจดานเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัวหลังการสัมมนา ผานเกณท 12 คะแนนขึน้ไป ยกเวน คณะทํางาน ศพค. จาก
จังหวัดตรัง 1 คน จังหวัดปตตานี 1 มีความรูความเขาใจฯ ได 11 คะแนนและคณะทํางาน ศพค. จากจงัหวัด
ภูเก็ต มีความรูความเขาใจฯ ไดเพียง 10 คะแนน 
               3. การสํารวจเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวของ
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เขารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจต
คติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  4   ภาค โดยมีหนังสือที่ พม 0403/1916 ลง
วันที่ 21 สค. 2552 จัดสงแบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวใหแก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 75 จังหวัด เพื่อใหคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนที่เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว” ทําแบบประเมินดังกลาว เพื่อสํารวจวาหลังจากไดรวมการสัมมนาแลวมีการปรับเปลี่ยนเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวหรือไม อยางไร 
                   แบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว มีเกณฑการ
ประเมิน คอื ถาผูทําแบบประเมินไดคะแนน รอยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด จะถือวาเปนผูมีเจตคติเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว และศพค.ที่มีคณะทํางานของศูนยอยางนอย 1 คนผานการ
ประเมินฯ จะถือวาเปน ศพค. ทีมีคณะทํางานของศูนยมเีจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย
ในครอบครัว 
               4. ผลการประเมินเจตคติเกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว พบวา 
                ม ีศพค.ที่สงแบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ทั้งสิ้น 
99 ศูนย จาก 54 จังหวัด มีศพค.ทีม่ีคณะทํางานของศูนยอยางนอย 1 คนผานการประเมินฯ จํานวนทั้งสิน้ 98 
ศูนย  
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    1.รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
   2. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 10  
   3. แผนพัฒนาสตรี (พ.ศ.2550-2554) 
   4. ความรวมมือระหวางสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวัและสํานักสงเสริมความเสมอภาค 

หญิงชาย 
   5 ความรวมมือและความตั้งใจของเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     
 - 
หลักฐานอางอิง :   
               1.  แผนการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย
ในครอบครัว 

               2. แบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 
              3.  แบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 
              4. ตารางแสดงผลการทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว 
              5. ตารางแสดงผลการประเมินเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 
              6. หลักสูตร gender in family  
              7. เอกสารหนังสอืราชการที่เกี่ยวของ 
 
เอกสารตามขอ 1-5 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชีว้ัดที่ 3.1.1 
เอกสารตามขอ 6-7  และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานการสงเสรมิการปรับเปลี่ยนเจตคติดาน
ความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบรูณาการมิติหญิงชาย    
หัวหนากลุมการวิจัยและสารสนเทศ                       

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท 0 2306 8780 และ 0 2306 8773 

คําอธิบาย : หนวยงานภาครัฐ หมายถึง สวนราชการจาก 19 กระทรวง (125 กรม 4 องคกรอิสระ) รวม
จํานวน 129 สวนราชการ ที่มีการแตงต้ังผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) และมีแผนแมบทดานการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 สํารวจและมีรายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ดานความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐไดไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

2 สํารวจและมีรายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ดานความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐไดไมนอยกวารอยละ 100 ของจํานวน
หนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

3 จัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาค          
ในหนวยงานภาครัฐ 

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในหนวยงานภาครัฐ จํานวน 8 หนวยงาน ดังนี้ กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมศิลปากร กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสรรพากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และกรมการจัดหางาน   

5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในหนวยงานภาครัฐ จํานวน 12 หนวยงาน ดังนี้ กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมศิลปากร กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสรรพากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมการจัดหางาน  กรม
ชลประทาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                        
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
การสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ดานความเสมอภาคในหนวยงาน
ภาครัฐ 

2.5 ระดับ 5 5 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.ขอความรวมมือจากสวนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ สํารวจขอมูล 

การปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงาน 
ดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เพื่อใหฐานขอมูลการดําเนินงาน              
ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในระบบราชการเปนปจจุบันและการประสาน       
ความรวมมือกับสวนราชการตางๆ เปนไปไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2.สํารวจขอมูลแผนการดําเนนิงานปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาค ในหนวยงานภาครัฐ 
19 กระทรวง  125  กรม  4  องคกรอิสระ 

3.จัดทํารายงานผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรบัเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาค
ในหนวยงานภาครัฐ ( 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ) 

4.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และหวัหนา
ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 
2552 เพือ่ทําความเขาใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน แลกเปลีย่นเรียนรูหนวยงานที่มีผลการ
ดําเนินงานที่ดี 

5. สค.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคใน
หนวยงานภาครัฐ และเสนอเสนอผานความเห็นชอบของผูบริหาร สค. เมือ่วันทื่ 2 เมษายน 2552 

6.ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในหนวยงานภาครัฐ ดังนี้ 
   1) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
   2) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   3) กรมศิลปากร 
   4) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5) กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

   6) กรมสรรพากร 
   7) กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร 
   8) กรมการจัดหางาน 
   9) กรมชลประทาน 
 10) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 11) กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 12) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอผูบริหาร สค.  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2.พันธกรณีระหวางประเทศ 

- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention  on  the  
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women - CEDAW) 
                   - ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏบิัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี  (Beijing  Declaration  and  
Platform  For  Action - BPFA)   
                   - เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium  Development  Goals - MDGs) 

3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

4.หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545  เรือ่ง การกําหนด
คุณสมบัติ  อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย และบทบาทหนาที่ของ             
ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
                5.หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร 0205/ว141 ลงวันที ่2 สิงหาคม 2544 เรื่อง
พิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1.การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal 
Point)  ของสวนราชการตางๆ ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน  

2.การไมไดรับงบประมาณสนับสนุนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญงิชายอยางเพียงพอใน
การดําเนนิงาน เชน โครงการจดัฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานเพือ่ใหมคีวามรู ความเขาใจเรื่องมิติหญิงชาย 

3.ผูบริหารยังไมใหความสําคัญ มุงเนนภารกิจหลักของหนวยงาน 
4.การเปลี่ยนแปลงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) ทําใหการ

ดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 
5.การทํางานของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal 

Point) ไมไดรบัความสนใจจากหนวยงาน โดยโครงการที่เสนอไดถูกจัดลาํดับความสําคัญไวในลําดับทาย
และถูกตัดลดงบประมาณ 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
      - 
หลักฐานอางอิง :  

1.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ พม 0403/ว 47531 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2551 เรือ่งขอความรวมมือแจงขอมูลผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) 
และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 

                2.หนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ว 8561 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2551 เรือ่งขอความรวมมือขอมูลการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาท
หญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 

                3.หนังสือสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/775 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 
เรื่อง แผนปฏิบัติการการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคในหนวยงานรัฐ 
             4.บนัทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายที่ พม 0403/1017 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2552 เรือ่งขออนมุัติดําเนินการและคาใชจายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบรหิารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และหัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
(Gender Focal Point)  

                  5. ขอมูลการดําเนินงานการปรบัเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคในหนวยงานรัฐ 
            6. แผนปฏิบัติการการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคในหนวยงานรัฐ 
            7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความ
เสมอภาคในหนวยงานรัฐ 

 
เอกสารตามขอ 6-7 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชีว้ัดที่ 3.1.2 
เอกสารตามขอ 1-5  และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.3   ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่เปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัว            
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี            
นายพงศศักดิ์  จิตตะปาโล 
นางพัชร ี อาระยะกุล          

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท 0 2306 8766 
คําอธิบาย :  
                          ปญหาและสถานการณของสตรีและครอบครัว  หมายถึง  สถิติขอมูลและสถานการณ
ดานสตรีและครอบครัวที่สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดเก็บหรือรวบรวมไว   
  สถานการณทีเ่ปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัว  หมายถึง    สถานการณ
ปญหาที่สงผลกระทบอยางรนุแรงตอสตรีและครอบครัว  หรือสถานการณปญหาที่มีแนวโนมจะมีผลกระทบ
รุนแรงตอสตรแีละครอบครัวในอนาคต  หรอืสถานการณปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม  หรือ
สถานการณปญหาของสตรแีละครอบครัวทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยให
ความสําคัญเปนอันดับแรกหรอืเปนนโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการ                 

ผูบริหารระดบัสูง  หมายถงึ  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
การติดตามความกาวหนา  เฉพาะพื้นที่ทีส่ํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ดําเนินโครงการเทานั้น 
                                   สถานการณที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น  หมายถึง ผลการดําเนินงานของสวนราชการที่
กอใหเกิด ความเชื่อมั่นในเรือ่งของความมั่นคง ความปลอดภัยของสตรีและครอบครัวเปนหลัก รวมทั้งการ
พัฒนาสังคม หรือ การเพิ่มความผาสุกใหแกประชาชนมากขึ้น 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสรุปสถานการณที่เปนเปนปญหาเรงดวนของ
สตรีและครอบครัว 

2 จัดลําดับความสําคัญตามความรุนแรง และความจําเปนเรงดวนของสถานการณ 
และแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสงู 

3 จัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางฯจากระดับคะแนน 2 และมีการดําเนินการตาม
แผนฯ 

4 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนฯ โดยรายงานความคืบหนาตอ
ผูบริหารระดับสูงทุกเดือน 

5 มีรายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยมีขอมูลผลการประเมิน           
ที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจดัการเรือ่งที่
เปนปญหาเรงดวนของสตรีและ
ครอบครัว             

3 ระดับ 5 5 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสรุปสถานการณ
ที่เปนเปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัวโดยการนําขอมูลจากรายงานสถานการณครอบครัวไทย  
ระหวางปพุทธศักราช  2548 - 2551  รายงานสถานการณสตรีระหวางปพุทธศักราช  2548 – 2552  และ
การประเมินสถานการณการพัฒนาสตรี  ตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะจากเวทีสมัชชาสตรี  ประจําป  
2552  ใน  4 ภาค และจากขอมูลอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของมาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและประเมิน
ปญหาและสถานการณดานสตรีและครอบครัว  โดยสรุป ปญหาดานครอบครัวเกิดจากโครงสรางและการทาํ
หนาที่ของครอบครัวเปล่ียนแปลงสัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอย  และบุคคลขาดคุณธรรม  
จริยธรรม  และไมมีคุณภาพ  ในสวนปญหาดานสตรีเกิดจากทัศนคติ  คานิยมของสังคมไทยที่ให
ความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง  ทําใหผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการ
พัฒนา  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
                เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2552 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  กทม. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  ไดจัดประชุมหนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดเสีย  (Stake Holder)  ผูเขารวมประชุม  108  คน 
เพื่อรวมกันพิจารณาสถานการณดานสตรีและครอบครัวเพื่อจัดลําดับความสําคัญ  โดยสรุปที่ประชุม
พิจารณาจากขอมูลแลวเห็นวาสถานการณที่เปนปญหาเรงดวนและมีความรุนแรงที่ควรดําเนินการแกไขใน  
5  ลําดับ  คือ 

      1)  ความรุนแรงตอเด็ก  สตรี  และครอบครัว  อาทิ  การขมขืน  การคามนุษย  การต้ังครรภ
กอนวัยอันควรของวัยรุน 

      2)  การละเมิดสิทธิสตรีจากสื่อตาง ๆ   เชน  โทรทัศน  อินเตอรเน็ต  หนังสือพิมพ     
      3)  ปญหาการมีสวนรวมในทางการเมืองของสตรี  ทั้งในการเมืองทองถิ่นและการเมือง

ระดับชาติเพราะมีผลตอการกําหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศ 
     4)  ปญหาสุขภาพ   โดยเฉพาะสตรีสูงอายุ  เรื่องของโรคเอดส 
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     5)  ปญหาดานการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษาในสวนภูมิภาค 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงไดจัดทําแผนในการดําเนินการปองกันและแกไข 
ปญหาความรุนแรงตอสตรีและครอบครัว  โดยไดมีการศึกษาสถานการณปญหาความรุนแรงในแตละจังหวัด
ที่มีสถานการณปญหาความรุนแรงตอสตรีและครอบครัวคอนขางมากและจากหลายสาเหตุปญหา  เชน  
การคามนุษย  การขมขืน  การลวงละเมิดทางเพศ การทํารายรางกาย  เปนตน  ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
สํานักงานฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี   โดย
คัดเลือกจังหวัดนํารองในการดําเนินโครงการรวม  4  จังหวัดใน  4 ภาค  คือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ  ตําบลหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี  ภาคกลาง  ณ  ตําบลอินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  ภาคเหนือ ณ  ตําบล
บานปน  จังหวัดพะเยา  และภาคใต   ณ ตําบลปาคลอก  จังหวัดภูเก็ต  ในตําบลที่มีการจัดต้ังศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  (ศพค.)  ตนแบบ  เพื่อเปนกลไกในการเฝาระวัง  ปองกัน ชวยเหลือเด็กและสตรีไมให
ถูกกระทําความรุนแรง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันใน
การปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีระหวางทีมสหวิชาชีพและแกนนําในชุมชน
เปาหมาย  เพื่อใหเกิดระบบปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
                    โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีไดมีการกําหนดกิจกรรมใน
การดําเนินโครงการรวม  5  กิจกรรม  คือ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันในการ 
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีระหวางทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดและบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

2. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรแีก 
แกนนําชุมชน 
                     3.  ติดตามการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีโดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอสถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีในตําบล 

4.  จัดทํากระบวนการเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหแกแกนนําชุมชนในการปองกันและแกไข 
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อปรับปรุงแนวทางการทํางาน 

5.  การจัดทําคูมือและหลักสูตรการทํางานของทีมสหวิชาชีพในการปองกันและแกไขปญหา 
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
                     ผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
                     1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันในการ 
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีระหวางทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดและบุคลากร  
ที่เกี่ยวของ ใน  4  ภาค  ภาคละ  60  คน คือ 
                          1)  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2552 ณ  โรงแรมเกทยเวย  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  
                          2) เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2552  ณ  หองประชุมสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
สิงหบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
                          3)  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2552  ณ  โรงแรมเจริญศรี  แกรนด  รอยัล  อุดรธานี  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
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                         4)  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน   2552  ณ  โรงแรมเมโทรโปลภูเก็ต  อําเภอเมือง  จงัหวัด
ภูเก็ต 

2. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีแก 
แกนนําชุมชน  ดําเนินการเมื่อวันที่  2 – 4  กรกฎาคม 2552 ณ วีเทรน  อินเตอร  เนชั่นแนลเฮาส  สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีแกนนําจาก  4  จังหวัด  จํานวน  40  คน  เพื่อพัฒนาทักษะในการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
                    3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอสถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีใน
ตําบล  มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  
เพื่อนําเสนอสถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีในตําบล  เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน
รวมกันระหวางทีมสหวิชาชีพในพื้นที่กับแกนนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี  รวมทั้งเพื่อใหชุมชนไดตระหนักรับรูและรวมกันเฝาระวัง  รวมท้ังหาแนวทาง  รูปแบบในการ
ปองกันปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน  ในพื้นที่เปาหมาย  4  จังหวัด  ดังนี้ 
                         1)  จังหวัดอุดรธานี   ดําเนินการในวันที่  31  กรกฏาคม  2552  ณ  เทศบาลตําบล
โคกสูง  ตําบลหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี  ผูเขารวมประชุม  58  คน 
                         2)  จังหวัดสิงหบุรี  ดําเนินการในวันที่  7  สิงหาคม 2552 ณ  ศาลาประชาคม  บาน
สวนหลวง  ตําบลอินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  ผูเขารวมประชุม  57  คน 
                         3)  จังหวัดพะเยา  ดําเนินการในวันที่  11  สิงหาคม 2552  ณ  องคการบริหารสวน
ตําบลบานปน  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  ผูเขารวมประชุม  53  คน 
                         4)  จังหวัดภูเก็ต  ดําเนินการในวันที่  18  สิงหาคม 2552 องคการบริหารสวนตําบลปา
คลอก  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ผูเขารวมประชุม  80  คน 
                    4.  จัดทํากระบวนการเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหแกแกนนําชุมชนในการปองกันและแกไข 
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  ดําเนินการเมื่อวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2552  ณ วีเทรน  อินเตอร  
เนชั่นแนลเฮาส  สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีแกนนําจาก  4  จังหวัด  จํานวน  40  คน 
                  5.  การจัดทําคูมือและหลักสูตรการทํางานของทีมสหวิชาชีพในการปองกันและแกไขปญหา 
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เพื่อเปนคูมือในการดําเนินงานโครงการตอไป 
                   หลังการดําเนินโครงการ  ไดมีการชวยเหลือนักเรียนที่ถูกครูและภารโรงลวงละเมิดทางเพศ
ในตําบลอินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 
                   การประเมินผลการดําเนินโครงการพบวา  ชุมชนเห็นวาโครงการนี้เปนประโยชนตอการ
ชุมชนในระดับมาก  อาทิ  ทําใหทราบสถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีในตําบล  ทําใหแกนนํา
ชุมชนมีบทบาท/ศักยภาพมากขึ้น  ชุมชนตระหนักรับรูและชวยกันเฝาระวังปองกันปญหาความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี  ทําใหเกิดเครือขายในการทํางาน  เปนตน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
             สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใหความสําคัญกับขอมูลและพยายามผลักดันให
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หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของมกีารจัดเก็บขอมูลจําแนกเพศหญิงและชาย  ทาํใหสามารถประเมินสถานการณ     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
- ขอมูลบางประเด็นไมทันสมัย  ทําใหการวิเคราะหสถานการณและปญหาอาจมี 

ความคลาดเคลื่อน     
- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสั้นการติดตามและประเมินผลโครงการยังไมเห็น 

สถานการณการเปลี่ยนแปลง 
              -    การมีโครงการนี้ทําใหเด็กและสตรีกลาที่จะเปดเผยกรณีที่ถูกลวงละเมิดทําใหเด็ก               
ไมถูกกระทําซ้าํ 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
             ควรมีการประเมินปญหาสถานการณดานสตรีและครอบครัวทกุป  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการของหนวยงาน 
หลักฐานอางอิง :  

1. รายงานการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสถานการณดานสตรีและครอบครัว 
2. รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2552 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  กทม. 
3. แผนการดําเนนิงานโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี

(รายงานความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ) 
            5.   หนังสือราชการอื่นๆ 
 
เอกสารตามขอ  1,3  ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วัดที่ 3.1.3 
เอกสารตามขอ  2,4-5  และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.4   ผลสําเร็จของการแปลงแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ไปสูการปฏิบัติ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู : 
นางพัทธวิรา  สุวรรณ 
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก         

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท 0 2306 8765 

คําอธิบาย :  
                          การแปลงแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ  คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรฯี  โดยการนํา
แนวทางในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสตรีฯ มากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  แผนปฏิบัติการฯ  ประจําป  2552  หมายถึง  แผนปฏิบัติการฯ ที่สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) กําหนดดําเนินการในป  2552 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ            
  การดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการฯ  ป 2552 หมายถึง การดําเนินการตามแผนที่
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกําหนดดําเนินการในป  2552 โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเปนผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการหรอืบูรณาการรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ที่เชือ่มโยง/สอดคลองและ
ถายทอดเปาหมายจากแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ครบทุกยุทธศาสตร  และไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 

2 มีการกําหนดเปาหมายของความคืบหนา/ผลผลิต/ผลลัพธจากการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ  และแผนยุทธศาสตรฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  

3 มีผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวารอยละ 80 และผลลพัธใน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่แลวเสร็จเปนไปตามเปาหมาย 

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสรจ็ครบถวนและมีความคืบหนา/
ผลผลิต/ผลลัพธ ในการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดอยางครบถวน 

5 จัดทํารายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดย
แสดงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ และสรุปความคืบหนาของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรฯ โดยระบุปจจัยสนับสนุนปญหา  อุปสรรค  และ
มีขอเสนอแนะ/แนวทางสําหรบัการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของปตอไป เสนอตอ
ผูมีอํานาจอนุมัติและไดรับความเห็นชอบ 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ผลสําเร็จของการแปลงแผนพัฒนา
สตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  ไปสูการปฏิบัติ 

2.5 ระดับ 5 5 0.125 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.   สค.  จัดทาํแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554) โดยนําแนวทางในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสตรีฯ มากําหนด
เปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในป  2552 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดครบทุก
ยุทธศาสตรและบรรลุผลตามเปาหมายของแผนพัฒนาสตรฯี 

2.   สค. จดัประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน สค. และหนวยงานภายนอก คอื กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพือ่บูรณาการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2552  โดย สค. เปนผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการหรอื
บูรณาการรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ  เมือ่วันพธุที่  18 มนีาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม 2
อาคาร 60 ป  กรมประชาสงเคราะห  มผีูเขาประชุมรวมจํานวน  27 คน   

3.   สค. แกไขแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ตามขอเสนอของทีป่ระชุม  และสงราง
แผนปฏิบัติการฯ ใหผูเขารวมประชุมทุกคนพิจารณาใหความเห็นชอบ  

4.   ผอ.สค. เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554) ประจําป 2552   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 

5.   สค. บรูณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2552 รวมกับหนวยงานทั้งภายใน 
สค. และหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

5.1 บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  ดังนี้ 

5.1.1   โครงการสงเสริมบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครอบครัว   
1)  การสงเสรมิความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายรวมกับ 
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สํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั  สค.  จัดสัมมนาการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัวผาน
กลไก  คณะทาํงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  (ศพค.)  จํานวน 4 ภาค วัตถุประสงคเพื่อให
คณะทํางาน ศพค. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมและเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายใน
ครอบครัว กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน ศพค.  เจาหนาที่ พมจ.  และเจาหนาที่ อบต.   

ครั้งที่ 1  ภาคเหนือ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม 
ภูคํา  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 232 คน 

ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที ่16-19 กุมภาพันธ 2552   
ณ โรงแรมรอยลัริเวอร  กรุงเทพฯ  จํานวน 256 คน 

ครัง้ที่ 3  ภาคกลาง วันที ่24-27 กมุภาพันธ 2552  ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร  
กรุงเทพฯ  จํานวน 309 คน 

ครั้งที่ 4 ภาคใต  วันที่ 9-12 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมไดมอนสพลาซา  
จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 172 คน 

5.1.2  โครงการเสริมสรางความรู  ความเขาใจเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงและ
ชายใหแกเด็กและเยาวชน 

1)  กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง โดยกองสงเสริมและพัฒนา
เครือขาย รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 75 จังหวัด  จัดกิจกรรม
พาลูกจูงหลาน (เขาวัด โบสถ มัสยิด) โดยการสนับสนุนงบประมาณให พมจ. ไปดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวไดรับการปลูกฝงคณุธรรม  จริยธรรม  และมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับศักดิ์ศรี
และคุณคาความเปนมนุษย และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

2)  กิจกรรมสรางสรรคเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายสูสังคม (ครอบครัว  
สถานศึกษา) โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร  จัด
กิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ดังนี้  

(1)  จัดคายครอบครัว “ครอบครัวสุขสันต รวมพลังหญิงชาย” วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนและครอบครวัไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคในครอบครัว เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2552  ณ อาคารนนัทนาการ ชัน้ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย 
คือ นักเรียนและครอบครัวที่เปนบิดา และหรือมารดา หรอืผูปกครอง จํานวน 53 คน 

                                     (2)  จัดเวทีสัมมนาเวทีสัมมนานักเรียน “วัยใสใสใจความเสมอภาคหญิงชาย”   
จํานวน 5 ครั้ง  ไดแก 

                                      ครั้งที่ 1   วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
บางเขน  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ ประธานนักเรียน  กรรมการนักเรยีน  หัวหนาหอง  รองหัวหนา
หอง และประธานชุมนุมนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 250 คน   
                                           ครั้งที ่2   วันที ่16 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย คือ ประธานนักเรียน  กรรมการนักเรียน  หัวหนาหอง  รองหัวหนาหอง และ
ประธานชุมนุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 250 คน 
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ครั้งที่ 3  วันที่  24 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง  
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชงิเทรา กลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 350 คน 

ครั้งที่ 4  วันที่ 29 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ  
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม กลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
350 คน 

ครัง้ที่ 5  จดัเมือ่วันที ่4  สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนเทพศิรนิทรรมเกลา  
กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 250 คน 

(3)  จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อสรางสรรคความเสมอภาคหญิงชาย” 
จํานวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 วันที ่30 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  กรงุเทพฯ กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่ทําหนาที่ดานสื่อในโรงเรียนที่ศึกษาอยู หรอืนักเรียนที่
สนใจในงานดานสื่อ จํานวน 53 คน 

ครั้งที่ 2  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ บางกอกคลับ  อาคารสาธรทาวเวอร  
กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาดานนิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชน รวมทัง้นิสิต
นักศึกษาในสาขาอื่นที่ทําหนาที่ดานสื่อในสถาบันที่ศึกษา จํานวน 50 คน 

(4)  จัดคาย “ผูนําเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย” เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2552ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร  กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน จาํนวน 53 คน 

(5)  จัดคายมหกรรม “สูความเสมอภาคหญิงชาย”  เมื่อวันที่ 2 กนัยายน 
2552  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทคบางนา) กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย 
คือ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ผูบรหิารการศึกษา นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จํานวน 575 คน   

5.1.3  โครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ 
1)  การสัมมนา/ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และ

ความตระหนัก ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายแกผูบรหิารและบุคลากรภาครัฐ   
(1)  จัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญงิชายและการ

คุมครองสิทธิสตรี  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  และปรบัเปลี่ยนเจตคติในการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและการ
คุมครองสิทธิสตรี  กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการ  ครูฝกฝมือแรงงานและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  และศูนยพฒันาฝมือแรงงานจังหวัด เจาหนาที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
จํานวน 2 รุน  รุนที่ 1 วันที ่10-12 มีนาคม 2552 ณ จงัหวัดภูเก็ตรวม จํานวน 43 คน  และรุนที่ 2 วันที่ 
24-26 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 47 คน 

(2)  จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ศูนยสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในสวนภูมิภาค  
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                                      (2.1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ศูนยสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญงิชายในสวนภูมิภาคสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  และกรม
ชลประทาน  เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมโคซี่บีช พัทยา  จังหวัดชลบุร ี วัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนาที่ศูนยสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชายในสวนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความรู  
ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย  สามารถนําประเด็นนี้ไปบูรณาการในการปฏิบัติงานได  
กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดหนวยงานในกรมชลประทานที่เปนคณะทํางาน
เครือขายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสวนภูมิภาค  ไดแก หัวหนางานบริหารทัว่ไป
ของโครงการในสังกัดสํานักชลประทานที่ 1-17  จํานวน 56 คน 

(2.2) การสัมมนา “กาวยางอยางเขาใจ” เพื่อเสริมสรางความตระหนักดาน
การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย กรมศิลปากร  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายรวมกับ กรม
ศิลปากรวัตถุประสงคเพื่อเสรมิสรางความรู  ความเขาใจ  ความตระหนัก  และปรับเปลีย่นเจตคติในการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชายของขาราชการกรมศิลปากรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  กลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยหัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายภูมิภาค  จํานวน 15 ศูนย และ
หนวยงานในพืน้ที่ความรับผิดชอบของศูนยประสานงานฯ จํานวน 2 รุน   

รุนที่ 1 วันที ่27 – 28 พฤษภาคม 2552  ณ โรงแรมไพลิน  จังหวัด
สุโขทัย  จํานวน 102 คน   

รุนที่ 2 วันที ่10 มิถุนายน 2552  ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ   
ทาวาสุกรี  กรงุเทพฯ จํานวน 105 คน 

(3)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ชุมชนทองถิ่น  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น   เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2552  ณ  โรงแรมเซน็จูรีปารค  กรงุเทพฯ
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนมีความรู  ความ
เขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  และสามารถจัดการภัยพบิัติในระดับชุมชนอยางมีมุมมอง
มิติหญิงชาย  กลุมเปาหมาย คือ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด  และทองถิน่จังหวัดจาก 75 จงัหวัดทั่วประเทศ รวม 225 คน   

2)  การสราง/ฝกอบรมวิทยากรหลักดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง
ชาย  โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รวมกับกรมชลประทาน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรผูนําเกษตรกรผูใชน้าํดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กรมชลประทาน ระหวางง
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุมเปาหมาย 
ไดแก หัวหนาฝายสงเสริมการใชน้ํา  หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบ  จํานวน 44 คน 
                                  3)  การสรางความรู ความเขาใจปลูกฝงคานิยม  สรางเจตคติดานความเสมอ
ภาคหญิงชายใหแกกลุมเปาหมายของหนวยงาน โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   รวมกับ
กรมชลประทาน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสงเสรมิความเสมอภาคหญิงชายเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
กลุมผูใชน้ําชลประทาน  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมผูใชน้ําชลประทานไดรับความรู  ความเขาใจในประเด็นมิติ
หญิงชาย  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินงานและชีวิตประจําวัน   
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กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรกลุมผูใชนาในเขตพื้นที่สํานักชลประทานที่ 15  โดย
ดําเนินการ 2 รุน รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2552  และรุนที่ 2 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2552 ณ 
โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมกลุมเปาหมาย จํานวน 80 คน 

5.1.4  โครงการเสริมสรางผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจ  
และตระหนักในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

1)  การฝกอบรม/สัมมนาผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความ
เขาใจเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกบัสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบรหิารศาสตร  จัดสัมมนา “รวมพลังสรางความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียน”  วัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารวมสัมมนาวิเคราะหแนวทางและกลยุทธในการสรางความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียน  เมือ่วันที่ 
23 มิถนุายน 2552 ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ถนนสาทร กรงุเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ 
ผูบริหารการศกึษา นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานที่เกีย่วของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
จํานวน 57 คน  

5.2  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร  ดังนี้ 

5.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใหมีความเปนผูนําและมคีวามพรอมในการมีสวนรวม
ทางการเมอืง  

1)  การพัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น  โดยสํานักสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย รวมกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  จัดสัมมนาผูบริหารและสมาชิก อบต. ที่ไดรับ
การเลือกตั้งป 2551  จํานวน 3 รุน   วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารและสมาชิก อบต. ในการเปน
ผูบริหารทองถิน่  และนําแนวคิดมุมมองมิติหญิงชายไปใชในการบริหารทองถิ่น 

รุนที่ 1  วันที่ 23-25 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมเมาเทนทบีช  พัทยา 
กลุมเปาหมาย คือ ผูบรหิารและสมาชิก อบต. จากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 82 คน 

รุนที่ 2  วันที่ ระหวางวันที่ 27-29 เมษายน 2552  ณ โรงแรมไทรโยค
คันทรี  แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี   กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและสมาชิก อบต. จากภาคกลาง  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  จํานวน  77 คน 

รุนที่ 3  วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเดนบีช  ชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี  กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและสมาชิก อบต. จากภาคกลางและภาคใต  จํานวน 92 คน    

5.2.2  โครงการพัฒนาศักยภาพแกกลุมผูนําสตรีทุกระดับ 
1)   การพัฒนาศักยภาพแกกลุมสตรี  โดยกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 

รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 8 จังหวัด คือ พระนครศรีอยธุยา  
นครปฐม  เชียงใหม  ลําปาง  อุบลราชธานี  ชยัภูมิ  ชุมพร  และสงขลา  จดักิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของเครือขายสตรีในระดับพื้นที่ (8 จังหวัด) โดยการสนับสนุนงบประมาณให 
พมจ. ไปจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุมสตรีระดับจังหวัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมใหมีสวนรวมในดาน
ตาง ๆ 
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          2)  การสงเสริมเครอืขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว  โดยกองสงเสริม
และพัฒนาเครอืขาย รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 75 จังหวัด
สนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)ใหกลุมสตรีตามหลักเกณฑ   วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมสตรีที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะใหแกสตรีในดาน
ตางๆ   

 5.2.3  โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญของการมี
สตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

1)  การรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง รวมกับ บริษัท อสมท. 
จํากัด  ดังนี ้ 

(1)  จัดมหกรรมฟรีคอนเสิรตลูกทุง  “มหัศจรรยพลังหญิง”  จํานวน 3 ครัง้ 
และเผยแพรทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 95  ลูกทุงมหานคร  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคประชาสัมพันธใหสังคม
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง กลุมเปาหมายคือ ประชาชน
ทั่วไป  

ครั้งที่ 1  วันที่ 29 มีนาคม 2552  ณ สนามหนาที่วาการอําเภอ    
พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน 2,000 คน 

ครั้งที่ 2   วันที่ 1 พฤษภาคม 2552  ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษา
พระองค  เขตบางเขน  กรุงเทพ ฯ  จํานวนประมาณ 50,000 คน 

ครั้งที่ 3    วันที่ 27 มถิุนายน 2552  ณ สนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง  
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช  จํานวนประมาณ 10,000 คน 

         (2)  ผลติสปอตวิทยุและออกอากาศทางสถานีวิทยุ  FM 96.5  คลื่นความคิด 
ระหวางเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2552  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการมีสตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง (กอนการเลือกต้ัง อปท. ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 
2552)  

5.2.4  โครงการสรางเครือขายการดําเนินงานในการรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวน
รวมทางการเมืองและการบรหิาร 

1)  การยกยองหนวยงาน และองคกรที่สงเสริมบทบาทสตรีทางการเมืองและการ
บริหาร  โดยกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย รวมกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กรมประชาสัมพันธ  
และสถาบันพระปกเกลา  จัดมหกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว  วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนบัสนุนสตรีใหเขาไปมีบทบาท/สวนรวมใน อปท. มากขึ้น  กลุมเปาหมาย คือ อปท. และ
สมาชิก อปท. 60 แหงทั่วประเทศ  เมือ่วันที ่19-20 กุมภาพนัธ 2552 ณ โรงแรมรามา การเดนส  กรงุเทพฯ 

2)  การจัดกิจกรรมสานสัมพนัธเครือขายทองถิ่นไทย  โดยกองสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย (บูรณาการรวมกันภายในหนวยงาน)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายทองถิ่นไทย 
จํานวน 4 รุน  วัตถุประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสตรีและครอบครัว  และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนนิงาน
ในทองถิ่นแกกลุมเปาหมาย คือ นายก อปท. สมาชิก อปท. และกลุมสตรี   
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รุนที่ 1  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมไดมอนพลาซา   
จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  221 คน 

รุนที่ 2  วันที่ 24-26 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรงุเทพฯ   
จํานวน 157 คน 

รุนที่ 3  ภาคเหนือ วันที่  21-23 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเชียงใหม 
ออรคิด  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 29 อปท.  192 คน 

รุนที่ 4   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที ่19-21  โรงแรมเจริญธานี  
ปรินเซส  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 22 อปท.  198 คน 

5.3  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ  ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมสุขภาวะและสิทธิ
อนามัยการเจรญิพันธุสตร ี

5.3.1  โครงการคุมครองสิทธิอนามัยการเจรญิพันธุเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสตรี 
         1)  การคุมครองสิทธิสตรี   

(1)  การพัฒนากลไกและการขยายผลการคุมครองและพิทกัษสิทธิสตรี  โดย
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับมูลนิธิเพื่อนหญงิ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดําเนิน
โครงการปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เพือ่ศึกษาระบบในการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  ใน  4  ภาค  ไดแก  ภาคเหนือ  จังหวัดพะเยา  ภาคกลาง  จังหวัด
สิงหบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอดุรธานี  และภาคใต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพและบุคลากรที่
เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเดก็และสตรี การฝกอบรมเพือ่พฒันาทักษะการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีแกแกนนําชุมชน  การจัดกระบวนการเพิ่มสมรรถนะ
การทํางานใหแกแกนนําชุมชน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรีในตําบล  รวมทั้งการจัดทําคูมือและหลักสูตรการทํางานของทีมสหวิชาชีพ  (เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการสรางความมั่นคงในชีวิตและรางกาย  ดูรายละเอียดในโครงการเฝาระวังและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี) 

(2)  การสรางความเขาใจเรื่องสิทธิสตรีในสถานศึกษา  โดยสํานักสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1  ดําเนินโครงการรณรงค  “แมวัยใส”  
เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักและเห็นถงึความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม  
และเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  โดย 

(2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรวมมือภาคีการทํางาน
รณรงค “แมวัยใส”  เมื่อวันที ่3 มิถุนายน 2552  ณ หองประชุม สค.  โดยมีผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นางนวลพรรณ  ล่ําซํา) เปนประธานการประชุม กลุมเปาหมาย
คือ ผูแทนหนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของ จากกระทรวงสาธารณสุข  แรงงาน  ยุติธรรม  และ พม.  รวม
จํานวน 61 คน   
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(2.2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความตระหนักแกบคุลากร
สถานศึกษาในโรงเรียน  ดําเนินการเมื่อวันที่  19 – 20 มถิุนายน  2552  ณ  โรงแรมรอยัลซิต้ี  กรุงเทพฯ 
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายศุภฤกษ  หงษภักดี) เปนประธานในพิธีเปด
การฝกอบรมฯ  และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
(นางนวลพรรณ  ล่ําซํา) เปนประธานในพิธีปดการฝกอบรมฯ ผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวยบุคลากรครู
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  จํานวน  70 คน จากการประเมินผลการฝกอบรมฯ  พบวา บุคลากรครูมี
ความรูและทัศนคติตอประเด็นการทองไมพรอมในระดับดี   

(2.3)  การจัดงานรณรงค “แมวัยใส” เพื่อสรางกระแสแกเยาวชนใน
สถานศึกษาดําเนินการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2552  ณ  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร   ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นางนวล
พรรณ    ล่ําซาํ)  เปนประธานในพิธีเปดงาน  กลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยา  ครู  ผูปกครอง  จํานวน  380  คน  กิจกรรมประกอบดวย  

การแสดงละครเพลงสะทอนสังคมการทองไมพรอมของวัยรุน
ชุด“รักแรกคลิก” 

การอภิปราย“วัยรุนวัยใสกับทางเลือกของผูใหญใจดี”โดย
ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 กระบวนการฐานการเรยีนรู 7 ฐาน ประกอบดวย 
- ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรูเรือ่งเพศศึกษา จากมูลนิธิ

ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
- ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรูเรือ่งการวางแผนครอบครัว 

จากสมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทย 
- ฐานที่ 3 ฐานการเรียนรูเรือ่งทักษะชีวิต  จากสมาคม

สงเสริมสถานภาพสตรีฯ 
- ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรูเรื่องการปองกนัโรคเอดส 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
- ฐานที่ 5 ฐานการเรียนรูเรือ่งทักษะการปองกันตัวใน

ภาวะคับขัน  จากศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
- ฐานที่ 6 ฐานการเรียนรู e-learning จากสํานักสงเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย 
ผลการดําเนินงานพบวา เด็กนักเรียนมคีวามสนใจในกิจกรรมที่

จัดในงานเปนอยางดีและการจัดงานในครั้งนี้ทําใหเกิดเครอืขายการทํางานในประเด็นการทองไมพรอม
เพิ่มขึ้น 
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(3)  การพัฒนากลไกชวยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ  โดยสํานักสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย รวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในการคุมครองและชวยเหลือสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิ  ใหแกหัวหนาบานพักเด็กและ
ครอบครัว  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา และเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการความรุนแรงฯ  จํานวน  3  รุน ๆ ละ  
80 คน  ณ  โรงแรมโรสการเดน  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ถูกตองในการปฏิบัติ
ของบุคลากรในการชวยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ  ไมเลือกปฏิบัติ  เพื่อใหสตรีไดรับการคุมครองอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรมและอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีคุณคาความเปนมนุษย 

(4)  สํารวจสถานการณการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย  โดยสํานัก
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการสํารวจสถานการณการละเมิด
สิทธิสตรีในประเทศไทย  และเสนอระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกปองสิทธิสตรี  โดยเนนการรับรู
เกี่ยวกับสิทธิสตรีของชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เชน  ชุมชนชนเผา  ชุมชนสลัม  ชุมชนไทยมุสลิม  ชุมชนผูมี
การศึกษาสูง  ชุมชนผูใชแรงงาน  และชุมชนเกษตรกรชนบท  และประสบการณถูกละเมิดสิทธิของผูหญิงชนเผา  
ผูหญิงพิการ  ผูหญิงไทยมุสลิม  และผูหญงิที่มาขอรับบรกิารที่ศูนยพึ่งได 

5.3.2  โครงการสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดาน
มิติหญิงชาย 

1)  การอบรมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเกี่ยวกับความตองการ
บริการสุขภาพที่แตกตางระหวางหญิงชาย  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  รวมกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรดานการแพทยและสาธารณสุขใหมีทักษะ
การผสมผสานเพศภาวะ (Gender Mainstreaming) ในการดําเนินงาน  (TOT: Training of the Trainer) 
วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจ  และทักษะเรื่องเพศภาวะ (Gender)  การวิเคราะห
บทบาทและความสัมพันธหญงิชาย (Gender analysis)  ความไวเชิงเพศภาวะ (Gender  sensitive)  เพื่อใหเกิด
การผสมผสานเพศภาวะ (Gender  mainstreaming)  ในการดําเนินงานดานสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถถายทอดความรูและทักษะที่ไดรับจากการอบรมแกผูที่เกีย่วของ  เมื่อวันที่ 
20 -  22 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน  ราชาออรคิด  อําเภอเมือง  จงัหวัดขอนแกน  
กลุมเปาหมาย คือ นักวิชาการและเจาหนาทีผู่รับผิดชอบงาน/โครงการที่เกี่ยวของและทําหนาที่เปนวิทยากร  
และผูแทนองคกรภาคีเครือขาย  จํานวน 50 คน 

5.4  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ  ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความ
มั่นคงในชีวิตและรางกาย 

5.4.1  โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีในครอบครวั  ชุมชน  และในที่ทํางาน 
1)  การรณรงคยุติความรุนแรงในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว  รวมกับ กระทรวงยุติธรรม  สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิ
เพื่อนหญิง  และคณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดกิจกรรม ดังนี ้

(1)   จัดประชมุวิชาการระดับชาติ “1 ป หลังประกาศใช พ.ร.บ.คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอสตรีและครอบครัว และพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทาํดวยความรุนแรงใน 
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ครอบครัว พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551  ณ อิมแพ็ค เมอืงทองธานี  กลุมเปาหมาย คือ 
ประชาชน  สื่อมวลชน  เจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน  จํานวน 1,403 คน  

(2)  จัดงานรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก  สตรี  และความรุนแรงใน
ครอบครัว วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอสตรีและ
ครอบครัว และพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2551  ณ หางเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ ประชาชน  สื่อมวลชนเจาหนาที่
ภาครัฐและเอกชน  จํานวน 724 คน 

(3)  ผลิตสื่อประชาสัมพนัธ ไดแก ริบบิน้สีขาว จํานวน 20,000 อนั  แผนพบั 
จํานวน 50,000 ฉบับ  พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงฯ และระเบียบ จํานวน 20,000 เลม  
สมุดบันทึก จํานวน 40,000 เลม  วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ รวมทั้งมี
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอสตรีและครอบครัว และพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทาํดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป 

5.4.2   โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในหนวยงาน 
1)  การอบรมพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถกูกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว  รวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จํานวน 4 กลุมเปาหมาย  คือ 

(1)  จัดอบรมเจาหนาที่ สังกัด พม.  จํานวน 5 รุน  วัตถุประสงคเพื่อให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคหญิงชาย และกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับสตรี  กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ พมจ. 

รุนที่ 1  เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยพัฒนาบุคลากร กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 35 คน 

รุนที่ 2  เมื่อวันที่ 16-21 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี  
กรุงเทพฯ  จํานวน 52 คน 

รุนที่ 3  เมื่อวันที่ 23-28 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมบางกอก
พาเลซ  กรงุเทพฯ  จํานวน 65 คน 

รุนที่ 4  เมื่อวันที่  9-14 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปปรินซตัน ปารค 
สวีท กรุงเทพฯ  จํานวน 62 คน 

รุนที่ 5  เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  
กรุงเทพฯ   จํานวน 66 คน 
(2)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทเจาหนาที่ตํารวจตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
เสมอภาคหญิงชาย และกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ
สตรี  กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ตํารวจนครบาลและภูธร  จํานวน 10ครัง้(นครบาล 1 ครั้ง  ภูธร 9 ครั้ง) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   34   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  6  เดือน    

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ครั้งที่ 1   กองบัญชาการตํารวจนครบาล วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ณ สโมสรตํารวจ กรุงเทพฯ  จํานวน 850 คน 

ครั้งที่ 2   กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 วันที่ 3 มถิุนายน 2552  
ณ โรงแรมเอเชีย  แอรพอรต  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 776 คน 

ครั้งที่ 3   กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2  วันที่ 16 มิถนุายน 2552  
ณ โรงแรมเดอะไทด  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 560 คน 

ครั้งที่ 4   กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3  วันที่ 30 มิถนุายน 2552  
ณ โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  จาํนวน 557 คน 

ครั้งที่ 5   กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4  วันที่ 14 กรกฎาคม 
2552  ณ โรงแรมเจริญธานี  จํานวน 500 คน 

ครั้งที่ 6  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5  วันที่  21 กรกฎาคม 
2552  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 515 คน 

ครั้งที่ 7  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6  วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
2552  ณ โรงแรมอัมรนิทรลากูน  จงัหวัดพษิณุโลก  จํานวน 571 คน 

ครั้งที่ 8  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7  วันที่  5 สิงหาคม 2552  
ณ โรงแรมริเวอร  จังหวัดนครปฐม จํานวน  500 คน 

ครั้งที่ 9  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8  วันที่ 19 สิงหาคม 2552 
ณ  สหกรณสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 450 คน 

ครั้งที่ 10  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9  วันที่  2 กนัยายน 2552 
ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ  จงัหวัดสงขลา จํานวน  321 คน 

(3)  จัดอบรมสมัมนา เรื่อง บทบาทของเครอืขายกับการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับการคุมครองเด็กและสตรี  กฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และกลไก
เพื่อการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  กลุมเปาหมาย คือ กํานนั ผูใหญบาน  
เจาหนาที่ พม.  อสม. และเครือขาย  จํานวน 3 รุน  ดังนี้   รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2552 รุนที่ 
2  ระหวางวันที่ 10-12 มิถุนายน 2552  และ รุนที ่3  ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2552  รวมจํานวน  
1,134 คน  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี 

 (4)  ประชุมเชงิปฏิบัติการ “ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันความรุนแรงใน
ครอบครัว 4 ภาค”  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และแนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ  กลุมเปาหมาย คือ 
เจาหนาที่จากศูนยปฏิบัติการฯ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ศูนย
พัฒนาสังคม (ศพส.)  สํานักงานสนับสนุนและสงเสริมวิชาการ และบานพักเด็กและครอบครัว  จํานวน 4 
ครั้ง  รวมจํานวน 675 คน 

ครั้งที่ 1  วันที่ 18-19 มีนาคม 2552  โรงแรมโนโวเทล  เซน็ทารา  
หาดใหญ  จงัหวัดสงขลา  
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ครั้งที่ 2  วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจรญิธานี
ปรินเซส  จังหวัดขอนแกน  

ครั้งที่ 3  วันที่ 21-22 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเซน็ทารา ดวง
ตะวัน  จังหวัดเชียงใหม   

ครั้งที่ 4  วันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค  
กรุงเทพฯ 

2)  การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการคุมครองสทิธิสตรี  โดยสํานัก
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  จัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2552  เรือ่ง “ระเบียบขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ
กับการบังคับใช : คุมครองหรือละเมิดสิทธิสตรีในทางเพศ”  วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการใชกฎ/ระเบียบ/กฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิสตรี  เพื่อดูแลวินัยของ
ขาราชการและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัยที่ผูบังคับบัญชา หรือผูที่มีตําแหนง
หนาที่พนักงานของรัฐกระทําละเมิดสิทธิสตรีในทางเพศ  เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมปริน๊ซพาเลซ  
มหานาค  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน  จํานวน 300 คน 

3)  การอบรมใหความรูกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสตรีและประเด็น
ความเสมอภาคหญิงชายแกเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  จัดฝกอบรมหลักสตูรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยมุงเนนผู
ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครวั  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และประเด็นบทบาทความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะในการใหความชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม  กลุมเปาหมาย คือ ที่ปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม  ไดแก นิติกร  
พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  และทนายความ   ดําเนินการ จํานวน 2 รุน  ณ โรงแรมมารวยการเดน  
ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร  รุนที ่1 วันที่ 5  สิงหาคม  2552  กลุมเปาหมาย คือ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม จากภาคเหนือ (ภาค 4 และ 5)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค 2 และ 
3) จํานวน  87 คน  และรุนที ่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2552  กลุมเปาหมาย คือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายประจํา
คลินิกยุติธรรมจากภาคกลาง (ภาค 1) ภาคตะวันออก (ภาค 6)  ภาคตะวันตก (ภาค 7) และภาคใต (ภาค 8 
และ 8) จํานวน 93 คน  

5.4.3  โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี 
1)  การปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  โดยสํานัก

สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  รวมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมูลนิธิเพื่อนหญิง  ดาํเนิน
โครงการปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  วัตถุประสงคเพื่อขยายผลการพัฒนาระบบ
การคุมครองสทิธิสตรีสูภูมิภาค  เพือ่พัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและสตรีระหวางทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด  กับแกนนําชุมชน  และเพื่อนาํไปสูการกําหนด
ระบบ  แนวทาง  และรูปแบบในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีที่ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรม ดังนี ้
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(1) จัดทําคูมือและหลักสูตรการทํางานของทีมสหวิชาชีพ 
(2)  ประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางาน

รวมกนัในการปองกนัและแกไขปญหาความรนุแรงตอเด็กและสตรีระหวางทมีสหวิชาชพีระดับจังหวัดและบคุลากรที่
เกี่ยวของ  จํานวน 4 ครั้ง/ภาค  กลุมเปาหมาย คือ ทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ  สวัสดิการสังคม  กระบวนการ
ยุติธรรม  และการศึกษา  แกนนําจากศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  อบต.  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)  และแกนนําชุมชน  จังหวัดละ 60 คน 

ครัง้ที่ 1 วันที ่9 มิถนุายน 2552  โรงแรมเกทเวย   จงัหวัดพะเยา 
ครัง้ที่ 2 วันที ่12 มถิุนายน 2552  ณ หองประชมุสํานักงานเหลากาชาด

จังหวัดสิงบรุ ี จังหวัดสิงหบุร ี
ครัง้ที่ 3 วันที ่18 มถิุนายน 2552  โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชั่น 

เซน็เตอร  จังหวัดอุดรธาน ี
ครัง้ที่ 4 วันที ่23 มถิุนายน 2552 โรงแรมเมโทรโปลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

(3)  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีแกแกนนําชุมชน  วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552  ณ วีเทรน  อินเตอรเนชั่นแนลเฮาท  สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีฯ กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ พมจ.  อบต.  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (อพม.)  แกนนํา ศพค.  อสม.  และแกนนําชุมชน  จากพื้นที่ตามขอ 2 คือ จังหวัดพะเยา  สิงหบุรี  
อุดรธานี  และภูเก็ต  จังหวัดละ 10 คน  รวม 40 คน 

(4)  ติดตามผลการปฏิบัติงานในชุมชนหลังจากการฝกอบรม  โดยจัดเวทีเพื่อ
นําเสนอผลการดําเนินงานของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  จํานวน 4 ครั้ง  
กลุมเปาหมาย คือ ทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ  สวัสดิการสังคม  กระบวนการยุติธรรม  และการศึกษาระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ  แกนนําจากศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  อบต.  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)  และแกนนําชุมชน ในพื้นที่ตามขอ 2  จังหวัดละ 40 คน  รวมเปน 160 คน คือ  

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2552  ดําเนินการในพื้นที่ตําบลหนองเม็ก  
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2552  ดําเนินการในพื้นที่ตําบลอินทรบุรี  
อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2552  ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบานปน  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2552  ดําเนินการในพื้นที่ตําบลปาคลอก  
อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 

(5)  จัดทํากระบวนการเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหแกแกนนํา ศพค. 
อบต. และอสม. รวมทั้งแกนนาํชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เมื่อวันที่ 
24-25 สิงหาคม 2552  ณ วีเทรน  อินเตอรเนชั่นแนลเฮาท  สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ กรุงเทพฯ  กับ
กลุมเปาหมายเดิมตามขอ 3 
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5.5  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ  ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมการมีสวน
รวมทางเศรษฐกิจ 

5.5.1  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  
1)  การสงเสรมิทักษะ E-Commerce ใหแกผูประกอบการสตรี  โดยการ

สงเสริมทักษะทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศแกผูประกอบการสตรีสูตลาดโลก  โดยสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว  รวมกบัสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  ฝกอบรม
พัฒนาองคความรูและจัดทําธุรกิจเชิงรุกดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกผูประกอบการสตรี (วิสาหกิจ
สตรี)   วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) ใหแกวิสาหกิจ
สตรี  และนําผลการประชุมเอเปคดานสตรี ไปสูการปฏิบัติจริงในประเทศไทย (การมีสวนรวมของสตรีใน
เศรษฐกิจดิจิตอล) อันจะกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกวิสาหกิจสตรีไทย  กลุมเปาหมาย คือ 
ผูประกอบการสตรี (วิสาหกิจสตรี)  รวมจํานวน   118 คน  ดําเนินการ จาํนวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่  
14 – 15 กนัยายน 2552 จํานวน 57 คน  และรุนที่ 2 วันที่ 27 – 28 กนัยายน 2552 จํานวน 61 คน   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    

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

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

4.2  ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตร ี(Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs)       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. งานพัฒนาสตรีไมใชภารกิจหลักของหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานสตรี ทําใหยากที่จะไดรับ
การนําไปปฏิบัติ  และไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงในการดําเนินการ   

2. งบประมาณมีจํานวนจํากัด  แมจะดําเนินการไดครบทุกยุทธศาสตร  แตก็บูรณาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ไดเพียงบางหนวยงาน  และบางโครงการ/กิจกรรมเทานั้น 

3. มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในชวงปลายปงบประมาณ (ปลายเดือนกันยายน 2552) 
ทําใหไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไดภายในปงบประมาณ 

4. กฎหรือระเบียบขอบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
5. การเปลี่ยนบุคลากรผูประสานงานโครงการ/กิจกรรม  ทําใหงานไมตอเนื่อง 
6. ขาดการพูดคุยสื่อสารที่ชัดเจน  ทําใหงานไมเปนไปตามที่ตองการ 
7. กําหนดเวลาที่จะดําเนินงานรวมกันไมตรงกัน  ตองเลื่อนออกไป 
8. ปญหาอื่น ๆ เชน  ปญหาสุขภาพของผูประสานโครงการ  ทําใหตองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป   
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
1.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีฯ ไปสูการปฏิบัติ  สค. ไมสามารถดําเนินการไปเพียงลําพังได  

จําเปนตองอาศัยภาคีเครือขายตาง ๆ มาชวยดําเนินงาน  เพื่อใหงานพัฒนาสตรีบรรลุผลสําเร็จ 
2.  ควรแสวงหาภาคีเครือขายใหม ๆ ในการดําเนินการรวมกันในแตละป  เพื่อใหการขับเคลื่อน

งานสตรีมีความหลากหลาย  ครอบคลุมหลาย ๆ ดาน   
3.  ควรตกลง/สื่อสารกันใหชัดเจนเพื่อกําหนดรูปแบบ/เนื้อหาของกิจกรรม  วัตถุประสงค  

งบประมาณ  หลักสูตร  ขอตกลง  สิ่งที่ตองการ ฯลฯ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของงานทั้งของ สค. ละ
หนวยงานที่รวมดําเนินการ 
หลักฐานอางอิง :  

1. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/470  ลงวันที ่16 กมุภาพันธ  
2552  เรื่องการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกตั้ง ป 2551 

2. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ 583  ลงวันที ่10 มีนาคม 
2552 เรื่องขออนุมัติและขอยมืเงินทดรองราชการเพื่อใชจายในการจัดประชุมบูรณาการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ป 2552 

3. หนังสือสํานกัสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/598 ลงวันที่ 11 มนีาคม 2552 
เรื่อง เชิญประชุมบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

4. หนังสือสํานกัสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/607 ลงวันที่ 12 มนีาคม 2552 
เรื่อง เชิญประชุมบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

5. หนังสือสํานกัสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/ว608 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552 
เรื่องเชญิประชมุบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

6. หนังสือสํานกัสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/ว609 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552 
เรื่องเชญิประชมุบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

7. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/827-830 ลงวันที ่13 มีนาคม 
2552  เรื่องเชญิประชุมบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

8. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ว923 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2552 เรื่องขอใหพิจารณาแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 
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9. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/725 ลงวันที่ 26 มนีาคม 
2552  เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

10. สรุปผลการประชุมบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 

11. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/793 ลงวันที่ 3 เมษายน  
2552 เรื่องการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจําป 2552 

12. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/1296 ลงวันที่ 21 เมษายน  
2552 เรื่องการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจําป 2552 

13. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/1297 ลงวันที่ 21 เมษายน  
2552 เรื่องการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจําป 2552 

14. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/1298 ลงวันที่ 21 เมษายน  
2552 เรื่องการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจําป 2552  

15. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/1299 ลงวันที่ 21 เมษายน  
2552 เรื่องการบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรใีนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจําป 2552 

16. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/957 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2552  เรื่องขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายกิจกรรมการบูรณาการงานตามประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับหนวยงานภาครัฐ 

17. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0401/1992 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2552 เรื่องแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน  

18. หนงัสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0401/1995 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2552  เรื่องแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 

19. รายงานสรปุผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
20. แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2550-2554)  ประจําป 2552 
               21. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ประจําป 2552 
เอกสารตามขอ  20-21  ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางองิตัวชี้วัดที่ 3.1.4 
เอกสารตามขอ  1-19  และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.5   จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีการดําเนินงานผานเกณฑที่กําหนด 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  

นางภรภัทร  เพงไพฑูรย   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของ
ครอบครัว          

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท 0 2306 8773 

คําอธิบาย :  
เกณฑที่กําหนด คือ มาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑที่ใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุถึงภารกิจของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย 5 เกณฑ 8 ตัวชี้วัด ไดแก 

มาตรฐานที่ 1 : การสรางเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว หมายถึง การรวมตัวกัน
ของประชาชนในชุมชน ในการเชื่อมประสานการทํางานระหวางศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมกับ
ประชาชนในชุมชน เพื่อสํารวจขอมูลดานครอบครัว แลวนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาครอบครัวที่
เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน ประกอบกับดําเนินการหาแนวทาง วิธีการในการแกไข และแนวทางในการปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น กลาวคือมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน การรวมกันวิเคราะหและตัดสินปญหา รวมทั้งหา
แนวทางในการแกไข โดยมีตัวบุคคลที่เปนคนรับผิดชอบในการติดตอประสานงานที่ชัดเจน ประกอบดวย 1 
ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนเครือขายตอประชาชนในชุมชน 

 มาตรฐานที่ 2 : การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว หมายถึง การ

ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมุงเนนใหประชาชนในทองถิ่น ผูนําของ

ชุมชน และหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดความเปนเจาของ 

นํามาสูกิจกรรมที่อยูในความสนใจของชุมชนและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ สามารถสราง

ประโยชนไดอยางแทจริง ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนกิจกรรม ตามขนาดของ อบต. 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละการมีสวนรวมของประชาชน 

 มาตรฐานที่ 3 : การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานครอบครัว หมายถึง การเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานครอบครัวและการดําเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและมีความรูความเขาใจ 

ผานชองทางการสื่อสารหลายรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นของชุมชน เชน  

สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่อกิจกรรม เปนตน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของการเขาถึงการประชาสัมพันธของประชาชนในพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขาใจการประชาสัมพันธ 

 มาตรฐานที่  4 : การถายทอดความรูดานครอบครัว  หมายถึง  คณะทํางาน ศพค. มี
ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจดานครอบครัว  รวมทั้งปรับใชความรูที่ไดรับมาถายทอดให
ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและเสริมสรางความอบอุน เขมแข็ง กอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีใน 
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ครอบครัว ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีความเขาใจในการถายทอดความรูดาน

ครอบครัว 
ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนวิทยากรของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 มาตรฐานที่ 5 : การประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรใน

การดําเนินงาน หมายถึง การประสานความรวมมือ หรือการไดรับการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ  จาก

หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใชในการดําเนินงานหรือการจัดก ิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชน ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานอื่น 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป 2550 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ไดดําเนินการพัฒนาเกณฑการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เริ่มจากโครงการนํารอง 6 แหง โดยใชกรอบการดําเนินงานที่
อางอิงจากบทบาทภารกิจของ ศพค. เพื่อศึกษารูปแบบของการดําเนินงานในแตละเกณฑ  

 ตอมาในป 2551 ไดขยายผลจากที่ไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานของเกณฑทั้ง 5 ขอ โดยดําเนินการ
กับ ศพค. เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 75 แหง ซึง่ไดรับคัดเลือกจาก พมจ. เพื่อเขาสัมมนาฯ 
รวมกับ สค. ทัง้นี้ สค. ไดพิจารณาผลการดําเนินงานตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานที่แตละ ศพค. ได
จัดทําเปนรูปเลม      

 อยางไรก็ตาม รูปแบบการเกบ็หลักฐานโดยใชรายงานสรุปผลการดําเนินงานเปนรูปเลมนั้น ไมเหมาะ
กับการเก็บขอมูลในกรณีที่มีจํานวน ศพค. หลายๆแหง สค.จึงมอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทํา
มาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ขึน้ โดยพัฒนาจากเกณฑการดําเนินงานที่ไดนํารองไปแลว แตใน
ครั้งนี้ใหมีการกําหนดเปนตัวชี้วัดยอยในเกณฑแตละขอ  ซึ่งประกอบไปดวย 5 เกณฑมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด 
โดยภายหลัง สค. ไดจัดทําแบบรายงานเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานดังกลาว       

 ในป 2552 จึงไดทดลองนํามาตรฐาน ศพค. และแบบรายงานตามมาตรฐาน ที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชกับ 
ศพค. จํานวน 150 แหง โดย 75 แหง เปน ศพค.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอีก 75 แหงเปน ศพค.ที่
ไดรับคัดเลือกจาก พมจ. จังหวัดละ 1 แหง เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการใชมาตรฐานและแบบรายงาน  
      
            ผลการดําเนินงาน 
      ศพค. มีการรายงานผลตามแบบรายงาน ศพค.มฐ โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
         กลุมที่ 1 ศพค.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 75 แหง มกีารรายงาน จํานวน 71 แหง 
         กลุมที ่2 ศพค. ที่ไดรับการคัดเลือกใหมจาก พมจ. จํานวน 75 แหง มีการรายงาน จํานวน 71 แหง 
    ผลการดําเนินงานของทั้ง 2 กลุม มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชนที่มีการดาํเนินงานผานเกณฑที่กําหนด  จํานวน (แหง) 

กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 8 ขอ  41 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 7 ขอ  8 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 6 ขอ  6 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 5 ขอ  7 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 4 ขอ  4 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 3 ขอ  2 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 2 ขอ  1 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 1 ขอ        1 
กลุมที่ 1 ผานเกณฑ 0 ขอ        1 

กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 8 ขอ  43 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 7 ขอ  13 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 6 ขอ  6 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 5 ขอ  5 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 4 ขอ  3 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 3 ขอ  0 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 2 ขอ  1 
กลุมที่ 2 ผานเกณฑ 1 ขอ  0  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

กลุมที่ 1 + 4 ขอ 
และ  

กลุมที่ 2 + 1 ขอ 

กลุมที่ 1 + 6 ขอ 
และ  

กลุมที่ 2 + 2 ขอ 

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  

กลุมที่ 2 + 4 ขอ 

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  

กลุมที่ 2 + 6 ขอ 

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  

กลุมที่ 2 + 8 ขอ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนที่มีการดําเนินงานผานเกณฑที่
กําหนด 

2.5 กลุม 1+4 ขอ= 65 
กลุม 1+6 ขอ=54 
กลุม 1+8 ขอ=41 
กลุม 2+1 ขอ=71 
กลุม 2+2 ขอ=71 
กลุม 2+4 ขอ=70 
กลุม 2+6 ขอ=62 
กลุม 2+8 ขอ=43 

3.7267 0.0931 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
                สาํนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดดําเนินการจัดสัมมนา“ผลักดันมาตรฐาน ศพค.สู
การปฏิบัติ” โดยมี วัตถุประสงค เพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศพค. รวมถึงการใชงานแบบ
รายงานตามมาตรฐาน ใหแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อปท. ที่ดูแลงาน ศพค. 
รวมทั้ง เพื่อทดลองใชมาตรฐานและเครื่องมือชี้วัดมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ไดจัดทําขึ้น  
            กลุมเปาหมาย ประกอบดวย คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูรับผิดชอบงานศูนย
พัฒนาครอบครวัในชุมชน จัดขึน้  4  ครั้งใน 4 ภาค ดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2552 ณ  โรงแรมเชียงใหมภูคํา  
จังหวัดเชียงใหม 

2) ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ 2552 ณ  โรงแรม  
รอยัลริเวอร  กรุงเทพมหานคร  

3) ครั้งที่ 3 ภาคกลาง ระหวางวันที่ 24 – 27 กุมภาพนัธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร  
กรุงเทพมหานคร 

4) ครั้งที่ 4 ภาคใต ระหวางวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  
จังหวัดสุราษฎรธานี  
          เนื้อหาในการสัมมนา ประกอบดวย การสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน อธิบายรูปแบบของเครื่องมือชี้วัด แบบรายงาน (ศพค.มฐ.) ที่ใชสําหรับศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนมุงสูมาตรฐาน การยกตวัอยางวิธีการในการกรอกแบบรายงาน เปนตน  
          การรายงานผล กําหนดให ศพค. มีการรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบรายงาน ศพค.มฐ. 2 
โดยมีการรายงานปละ 2 ครั้ง ไดแก 
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                   ครั้งที ่1 เดือนพฤษภาคม  
                    ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 

เกณฑการพิจารณาผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้             
                        มาตรฐานที่ 1 : การสรางเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว ประกอบดวย 1 
ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนเครือขายตอประชาชนในชุมชน พิจารณาจากการที่ ศพค. มีเครือขาย
ในการทํางาน เชน เครือขายระดับครอบครัว กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ ประมาณ 5 – 10 ครอบครัว 
หรือเครือขายระดับองคกร/ชุมชน ซึ่งระบุภารกิจที่เครือขายตองดําเนินการ 

มาตรฐานที่ 2 : การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

หมายถึง ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้ วัดที่ 2 จํานวนกิจกรรม ตามขนาดของ อบต. พิจารณาจากจํานวนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการปองกัน สงเสริม หรือแกไขปญหาครอบครัว กับกลุมครอบครัว หรือกลุมสมาชิกใน
ครอบครัว เชน เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ โดยจํานวนกิจกรรมจะขึ้นอยูกับขนาดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก 

อบต. ขนาดเล็ก จํานวน 1 กิจกรรม 
อบต. ขนาดกลาง จํานวน 2 กิจกรรม 
อบต. ขนาดใหญ/เทศบาล จํานวน 3 กิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละการมีสวนรวมของประชาชน พิจารณาจากการที่ ศพค. มีกิจกรรมอยาง

นอย 1 กิจกรรม ที่มีกลุมเปาหมายที่มาเปรียบเทียบกับที่ต้ังเปาไว เกินกวา รอยละ 80 

มาตรฐานที่ 3 : การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานครอบครัว ประกอบดวย 2 

ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของการเขาถึงการประชาสัมพันธของประชาชนในพื้นที่ พิจารณาจาก 

ศพค. มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ ศพค. ประชาสัมพันธขาวสาร ความรูดานครอบครัว โดยมีสื่อ
ประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทางที่มีจํานวนกลุมตัวอยางที่สามารถเขาถึงไดเกินกวา รอยละ 70 

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขาใจการประชาสัมพันธ พิจารณาจาก 
ศพค. มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ ศพค. ประชาสัมพันธขาวสาร ความรูดานครอบครัว โดยมีจํานวน
กลุมตัวอยางที่มีความเขาใจในเนื้อหาที่ประชาสัมพันธโดยรวมในทุกชองทางเกินกวา รอยละ 70 

มาตรฐานที่ 4 : การถายทอดความรูดานครอบครัว ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีความเขาใจในการถายทอดความรูดาน

ครอบครัว พิจารณาจาก ศพค. มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดรับการถายทอดความรูจากวิทยากร 
(ที่เปนคณะทํางาน ศพค.)โดยมีวิทยากรอยางนอย 1 คน ที่มีจํานวนกลุมตัวอยางที่มีความเขาใจในเนื้อหาที่
ไดรับการถายทอด เกินกวา รอยละ 70 

ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนวิทยากรของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน พิจารณาจาก
การที่ ศพค. มีคณะทํางานที่สามารถถายทอดความรูดานครอบครัว อยางนอย 1 คน โดยมีรูปแบบในการ
ถายทอด ดังนี้  
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การเปนวิทยากรใหความรู โดยการพูดคุย บอกเลา หรือการประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ 
เชน หอกระจายขาว เสียงตามสาย อบต.เคลื่อนที่ เปนตน 

การเปนวิทยากรกระบวนการในการจัดกิจกรรม เชน การนํากิจกรรมสนัทนาการ การทํา
กระบวนการกลุม แจกประเดน็ ระดมความคิดเห็น เปนตน 

การเปนวิทยากรเชิงวิชาการ โดยสามารถเปนผูใหความรูในเรื่องที่มีความเฉพาะดาน 
หรือสามารถทาํกระบวนการกลุมและสรุปผลจากเวทีได 

มาตรฐานที่ 5 : การประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสนับสนุน

ทรัพยากรในการดําเนินงาน ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานอื่น พิจารณา

จากจํานวนกิจกรรม ทั้งที่ ศพค. ดําเนินการเอง หรือไปมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยจํานวนกิจกรรมจะ
ขึ้นอยูกับขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 

อบต. ขนาดเล็ก จํานวน 1 กิจกรรม 
อบต. ขนาดกลาง จํานวน 2 กิจกรรม 
อบต. ขนาดใหญ/เทศบาล จํานวน 3 กิจกรรม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน

การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพฒันา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

2. นโยบายรฐับาลในการเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 

3. นโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ผานโครงการกิจกรรมของสํานัก/กองตางๆ โดยผานกลไกของศูนยพฒันาครอบครัวใน
ชุมชน 

4. การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มกีารดําเนินงานดาน
สตรีและครอบครัว 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. ในปนี้การเบิกจายงบประมาณเปนไปคอนขางลาชา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวไดดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการใชมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 4 ภาค ซึง่
ดําเนินการแลวเสร็จครบทั้ง 4 ภาค เมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2552 จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาการรายงาน 
ครั้งที่ 1 จากทีก่ําหนดไวในเดือนมีนาคม 2552 เปนเดือนพฤษภาคม 2552  
             2. เนื่องจากเปนครั้งแรกที่มีการนํามาตรฐานและแบบรายงานมาตรฐาน ศพค. มาใช ซึ่งมี
รายละเอียด ในการกรอกขอมูลคอนขางมาก และขอมูลบางสวนเปนขอมูลที่ ศพค. ตองมีขั้นตอนการ
จัดเก็บและแปรผลกอนที่จะกรอกใหสวนกลาง ซึ่งตองใชเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน  
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ซึ่งจากการดําเนินการพบวาหลายพื้นที่ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และตองมีการชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเปนรายๆ ไป ทําใหเกิดความลาชาในการรายงานผล   
             3.  ในการสัมมนาเพื่อชี้แจงการดาํเนินงานตามมาตรฐาน ศพค.  สค. ไดเชญิเจาหนาที่ของ อปท.
มารวมรับทราบขอมูล แตจากการติดตามการดําเนินงานที่ผานมาพบวา บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในการดําเนินงาน ทัง้การเปลี่ยนผูบริหาร อปท. ซึ่งสงผลตอนโยบายการทํางานในภาพรวม การ
เปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ของ อปท. ที่รับผิดชอบงาน ศพค. รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ของ พมจ. ซึ่ง
สงผลตอการประสานความตอเนื่องจากการทํางานที่มีอยูเดิม ทําใหเกิดการชะงักในการดําเนินงานได 

4.   ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมในบางพื้นทีอ่าจเกิดกรณีที่ทําใหไมสอดคลองกับชวงเวลาการ
รายงานผลขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกที่อาจมากระทบเชน การรวมกลุมของประชาชนในชมุชนที่ตอง
สอดคลองกับฤดูกาลทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาความไมสงบ ปญหา
การเมืองและเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากนี ้อปท. หลายพืน้ที่จะมุงดําเนินกิจกรรมที่มงีบประมาณสูงใหแลว
เสร็จกอน โดยงาน ศพค. มักจะทําในชวงปลายปงบประมาณ และไมสามารถรายงานผลไดทันตามเวลาที่
กําหนด  
               5.  เกณฑชี้วัดบางตัวเปนเกณฑในเชิงทาทายที่อิงกับปจจัยเสริมภายนอก เชน จํานวนกิจกรรม
ที่คาดหวังให ศพค. มีจํานวนกิจกรรมที่เพิม่มากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมที่ดําเนินการจากงบเงินอุดหนุน
จาก สค. แตเนือ่งจากในปงบประมาณ 2552 หลายหนวยงานมีงบประมาณจํากัด อปท. สวนใหญมี
งบประมาณที่ไดรับจํานวนจํากัด และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ทองถิ่นอาจตองใหความสําคัญกับ
ปญหาปากทองของประชาชน สงผลตอจํานวนกิจกรรมตางๆ ของ ศพค. ที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากทองถิ่นนอยลง 

6. เนื่องจากแบบรายงาน ศพค.มฐ. มีการทดลองใชกับกลุมเปาหมายเปนครั้งแรก ซึง่ถือไดวา
เปนการ pre-test แบบรายงาน ซึ่งจะสะทอนถึงนิยาม การกําหนดเกณฑการวัดของมาตรฐาน ศพค. ดังนั้น 
จึงพบวามีหลายมาตรฐานที่ตัวชี้วัดที่สรางขึ้น ไมเหมาะสม หรอืไมครอบคลุมในการประเมิน ซึ่งอาจสงผลตอ
ผลการประเมิน เชน รอยละการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารวมกิจกรรม พบวากิจกรรมบางกิจกรรม
เปนกิจกรรมทีจ่ํานวนงบประมาณไมมีผลตอจํานวนกลุมเปาหมายที่มารวมกิจกรรม  ดังนั้น ศพค. จึงเปด
กวางสําหรับประชาชนในชุมชนในการเขารวม ศพค.จึงไมสามารถระบุจํานวนเปาหมายที่ต้ังไว และ
เปาหมายที่มาจริงได เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

7. ศพค. มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกรอกขอมลูในแบบรายงาน เชน การสนับสนุน
ทรัพยากร ศพค. เขาใจวาเฉพาะกิจกรรมที่ตองใชงบประมาณ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใชงบประมาณจาก 
สค. และมีผูมารวมดําเนินการเทานั้นที่สามารถรายงานได  ซึ่งในประเด็นนี้ สค. ไดพยายามชี้แจงทําความ
เขาใจใหถูกตองภายหลังจากที่ไดรับผลการรายงานในรอบแรก โดยประสานผาน พมจ. เพื่อสรางความ
เขาใจใหแก ศพค. รวมทั้งการชี้แจงประเด็นความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของตัวชี้วัดอื่นๆ ผานทางจดหมาย
ขาว ศพค. ซึ่งทําใหบาง ศพค. มีความเขาใจเพิ่มขึ้น  
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
เนื่องจากมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และแบบรายงานที่จัดทําขึ้นนั้น เปนการ

นํามาใชเปนครั้งแรกกับ ศพค. ทั้ง 150 แหง โดยเฉพาะแบบรายงานที่ประกอบไปดวยแบบยอยๆ ที่ศพค. 
จะเปนผูกรอกให สค. จํานวน 5 แบบ และแบบประเมินสําหรับประชาชนกรอกให ศพค. จํานวน 2 แบบ ซึ่ง
ควรมีการทบทวนถึงความเหมาะสม สอดคลองกับการวัด ตลอดจนความยากงายในการดําเนินงานในพื้นที่ 
ภายหลังจากที่ไดมีการทดลองใชดังกลาว โดย สค. วางแผนใหมีการวิพากษและปรับปรุงมาตรฐานและ
แบบรายงานอกีครั้งเพื่อใหเกดิความชัดเจนและความเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชกับ ศพค. อื่นๆ ตอไป 
หลักฐานอางอิง :  

1. หนังสือราชการ 
2. แบบรายงาน ศพค.มฐ. 
3. ภาพถายการจัดกิจกรรม 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม (เปนขอมูลดิบที่มีการจัดเก็บที่ อปท. ที่อาจขอดูได

เมื่อมีการติดตามในบางพื้นที่) 
              5.   จดหมายขาว ศพค. 
              6.   สรุปรายงานผลการประเมินศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 
เอกสารตามขอ  6  ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชีว้ัดที่ 3.1.5 
เอกสารตามขอ  1-5  และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สค. 
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ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.6  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่มีการบรรจโุครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 2553 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นางจันทรศิริ  สุคนธฉายา      
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
1) น.ส.ชณันพฒัน  เนตรวงศทอง  
2) นางมาสสุรีย  ศรีพรหมมา           
3) นางปยะพร  เฉลิมชวง                
  

 โทรศัพท :  0 2306 8756  โทรศัพท :   0 2306 8759-61 

คําอธิบาย :  
                     1.  เครือขายหมายถึง เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิน่  ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) และเทศบาลตําบลที่มีการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

2.  การมีสวนรวมของเครือขายในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว หมายถึงการที ่ 
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวใน 
เทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป  2553 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กจิกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553 (เครือขาย) 

         268  อปท. 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

175 เครือขาย 250 เครือขาย 325 เครือขาย 400 เครือขาย 475 เครือขาย  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนกั 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําป 2553 

2.5 268 
อปท. 

2.24 0.0560 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว 

                       1.1 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป  2551 
                        เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก อปท. ที่มีการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว  ซึ่งจะสงผลให อปท. พัฒนาการทํางานดานสตรีและครอบครัวตามแนวทาง
ที่สนองตอความตองการของประชาชน  และทําใหเครือขาย อปท. มีความเขมแขง็  กจิกรรมประกาศเกียรติคุณฯ  
ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 19– 20 กุมภาพันธ  2552  ณ โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพมหานคร  โดยมี อปท.ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณฯ จํานวน 60 แหง  และมีผูรวมงานประกอบ ดวย เครือขาย อปท.  เครอืขาย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เจาหนาที่ศูนยพัฒนา
สังคม  และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 784 คน   
                   1.2  สนับสนนุองคความรูแก อปท.เปาหมาย ป 2552 จํานวน 475 แหง  โดย  
                         1) ทําหนงัสือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมความเขมแข็งแกเครือขาย อปท. ดาน
สตรีและครอบครัว ป 2552 ให อปท. รับทราบ  พรอมทัง้ขอความรวมมือพิจารณาบรรจุโครงการดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวในขอบัญญัติ/ขอบงัคับงบประมาณของ อปท. ประจําป 2553 
                         2) สนับสนุนความรูเรื่องการปลูกฝงคณุธรรม  จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในครอบครัว โดยการ
สนับสนุนหนังสือ คําพอ – คาํแม แก อปท.  
                         3) สนับสนุนความรูดานสตรีและครอบครัว โดยการจดัสงวารสาร สค.  และ วีดิทัศน 
เรื่องทองถิ่นยคุพัฒนาเห็นคณุคาของสตรีและครอบครัว แก อปท. 
                   1.3  กิจกรรมสานสัมพันธเครือขายทองถิน่ไทยเพื่อสตรีและครอบครัว 
                         1) กิจกรรมสานสัมพันธ ฯ ครั้งที ่1  จดัขึ้นเพื่อสนับสนุนใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมคีวามรู  ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเสริมสรางครอบครัว
เขมแข็ง  และผลักดันใหมีการบูรณาการเนื้องานดานการพัฒนาครอบครัวอยางมีมุมมองหญงิชายไปสู
แผนงานโครงการ/กิจกรรมของ อปท. และขยายผลสูการปฏิบัติในชุมชนอยางทั่วถึง  โดยจัดขึน้ระหวางวันที ่
29 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม  2552  รวม 3 วัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  จังหวัด
อุดรธานี  ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่  156 คน  
จํานวน  98 อปท.  เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสังคม  
และเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ  จากจังหวัด อุดรธานี  อุตรดิตถ  เลย  เพชรบรูณ  
ขอนแกน  กาฬสินธุ  สกลนคร  มุกดาหาร นครพนม  หนองคาย  ชัยภูม ิ มหาสารคาม  หนองบัวลําภู  และ
จังหวัดนครราชสีมา  รวม 185 คน 
                          2)  กิจกรรมสานสัมพันธ ฯ ครั้งที่ 2 จดัขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการดําเนิน งาน
ดานสตรีและครอบครัวที่ผานมาจากมุมมองของ อปท. และหาแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัวรวมกันระหวาง อปท. และ สค.  โดยจัดขึน้ระหวางวันที่ 25 – 27  สิงหาคม  2552  ณ โรงแรม ทีค 
การเดน สปา รสีอรท  จงัหวัดเชียงราย  ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย  ผูบริหาร และเจาหนาที่จาก อปท. 
จํานวน 64 คน   
               2.  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว   
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                        เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางความรู  ความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวง พม. และ สค. รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว ใหมี
ศักยภาพ  มีทักษะ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน  และพัฒนาความรวมมือของเครือขาย อปท. 
และเครือขายสตรี ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่  โดยในการสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคใต  ณ  จงัหวัด สุ
ราษฎรธาน ีม ีอปท. เขารวมสมัมนา  57 คน  จํานวน 43 อปท.  ครัง้ที่ 2 ภาคกลาง  ณ กทม.  มี อปท. เขารวม
สัมมนา 20 คน  จํานวน 15 อปท.  ครั้งที ่3  ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม  มี อปท. เขารวมสัมมนา 32 คน  
จํานวน 29 อปท.  ครัง้ที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดขอนแกน มี อปท. เขารวมสัมมนา 30 คน  
จํานวน  25 อปท.  รวมทั้งสิ้น 139 คน  112  อปท.     

3.  โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ่ือสรางสรรคสังคม 
      เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวในหมูบาน/ชุมชน ของ อปท. ที่มีการจัดต้ัง  

ศพค. เขารวมโครงการ  เพือ่รวมกันทําความดีตามความสมคัรใจและทําอยางสม่ําเสมอ  โดยเนนใหครอบครัวทํา
กิจกรรมรวมกนัในวันอาทิตย  และมีการทําความดีอยางตอเนื่องตลอดป 2552  เปนการเสริมสรางให
ครอบครัวมีความอบอุนและเขมแข็ง  และสมาชิกในครอบครัวมีจิตสํานึกในการทําความดีเพื่อสวนรวม  เกิด
เปนคานิยมในการทําความดีตลอดไป  และทําใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน  สามารถขยายผลการทํา
ความดีไปยังครอบครัวอืน่ ๆ ในพื้นที่อันจะนาํไปสูครอบครวัอยูเย็นเปนสุข 
                      แนวทางการดําเนินโครงการ 
                      ดําเนินงานกับครอบครัวในหมูบาน/ชุมชน ของ อปท. ที่มีการจัดต้ัง ศพค. ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ศพส. 75 ศูนย ใน 75 จังหวัด ศูนยละ 1 หมูบาน/ชุมชน แตละหมูบาน/ชุมชนมีครอบครัว เขา
รวมโครงการ ประมาณ 40 ครอบครัว  รวม 3,000 ครอบครัว โดยรวมกันทํากิจกรรมทําความดี  
เดือนละ 1 ครั้ง ต้ังแตเดือนมกราคม – กันยายน  2552 
                          งานที่ดาํเนินการแลว 
                          1) ทําหนังสือชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการฯ แก ศพส. 75 ศูนย  
                          2) จัดทาํสมุดพกบันทึกความดีสําหรับครอบครัวและแผนพับประชาสัมพันธโครงการ  
สงให ศพส. 75 แหง 
                          3) ตัดโอนงบประมาณในการดําเนินโครงการ ให ศพส. 75 แหง ๆ ละ 20,000 บาท   
เปนเงิน 1,500,000 บาท 

                      ผลการดําเนินกิจกรรมของศูนยพัฒนาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 75 จังหวัด 
                      ครอบครัวที่เขารวมโครงการพลังครอบครัวรวมทําความดี ใน 75 จังหวัด ไดดําเนิน 
จัดกิจกรรมการทําความดีตามแผนงาน /โครงการที่กําหนดไว  ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามโครงการ ฯ มี
จํานวนครอบครัวที่รวมโครงการ ฯ จํานวนทัง้สิ้น 3,993 ครอบครัว /12,818 คน / 304 เครือขาย 
ซึ่งมีผลทําใหครอบครัวมีความพึงพอใจกับการเขารวมโครงการ ฯ และอยากใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง        
เปนการเสริมสรางใหครอบครวัมีความรัก ความอบอุนและเกิดความเขมแข็งในชุมชนเขมแข็ง  รวมทั้งทําให
ครอบครัวมีจิตสํานึกรวมกันที่จะทําความดีเพื่อสวนรวม  เปนการกระตุนใหเกิดคานิยมในการทําความดีอยาง
ตอเนื่องและทาํใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน  ครอบครัวที่รวมโครงการ ฯ สามารถถายทอดถึงความรูสึก
ที่ดีและความภาคภูมิใจในการทําความดีใหยังครอบครัวอื่น ๆ ไดรับรูและเกิดความรูสึกที่จะทาํความดี เปน
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ผลใหครอบครวัในพื้นที่อยูเยน็เปนสุข                      
                  4.  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/
มัสยิด)  ประจําปงบประมาณ 2552 
                     เปนโครงการฯ ที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางความรัก ความเขาใจของ 
สมาชิกในครอบครัว  อันนําไปสูครอบครัวที่อบอุน และทําใหครอบครัวเกิดความแข็งแรง สังคมเขมแข็ง 
ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดําเนิน
โครงการฯ มีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ โดย สค.ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ จํานวน 
75 จังหวัด รวม 170 ชุมชนท่ัวประเทศ กลุมเปาหมายประกอบดวย ครอบครัวในศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน ๆ ละ 20 ครอบครัว รวมไมนอยกวา 3,400 ครอบครัว ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ระหวางเดือน
มกราคม – กันยายน 2552 โดย สค.กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 2 – 4 ครั้งในแตละเดือน โดย สค.  
              ผลการดําเนินงาน 

         1. สค.ประสานขอความรวมมือจังหวัดพิจารณาพื้นที่ดําเนินโครงการฯ โดยทุกพื้นที่ที่ไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิน่มีความพรอมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ 

         2. สค. จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ และสนับสนุนสื่อและสมุดพกครอบครัวคุณธรรม   
เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ ใชประกอบกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ 

         3. สค. ขอความรวมมือจังหวัดดําเนินโครงการฯ ในพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตาม 
แนวทางที่กําหนด  

         4. สค. ขอความรวมมอืจังหวัดประสานองคกรปกครองสวนทองถิน่ในพืน้ที่ดําเนนิการพจิารณา 
บรรจุโครงการฯในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2553   
            ทั้งนี ้สค. ไดรับรายงานการบรรจุโครงการฯ ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2553  จํานวน 268 แหง 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
              1. นโยบายของรฐับาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
              2. ภารกิจดานการพัฒนาสตรีและการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ของ  สค.    
              3. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก อปท. ที่มีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัว          
              4. ความรวมมือจาก พมจ. ทุกจังหวัด  
             5. ความรวมมือจาก ศพส. อปท.  และ ศพค.  
             6. ความรวมมือของหนวยงานภายใน พม.และเครือขายในพื้นที่ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

1. เนื่องจาก อปท. มีความเปนอิสระในการบริหารงาน  ดังนั้นในการดําเนินงานกับ อปท. จึงตอง
อาศัยความรวมมืออยางสูงจาก อปท. 

2. งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมไดตลอดป และไมเพยีงพอที่จะสนับสนุน
เครือขายไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

3. การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่/การเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายใน
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ทองถิ่น 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
               1. เพื่อใหการดําเนินงานดานสตรีและครอบครวั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไดรับความ
รวมมือจาก อปท. การเชิญ อปท.เขารวมกิจกรรมควรเชญิทั้งผูบรหิาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
            2. จดัทําคูมือการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวแก อปท. 
            3. สค. ควรเตรียมการประสานหนวยงานในพื้นที่ใหแจงรายชือ่ อปท.เปาหมาย ให สค. ทราบ
ในชวงตนปงบประมาณ 

 4. การคัดเลือก อปท.เขารวมโครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม  นอกจาก  
พิจารณาความพรอมของ อปท. ในการดําเนินโครงการแลว  ควรพิจารณาความพรอมของ อปท. ในเรือ่ง
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการดวย      
หลักฐานอางอิง :             
            1. หนังสือ สค. ที ่พม 0402/ว 8912 ลงวันที ่12 ธันวาคม  2551  เรื่อง การดําเนินงานสงเสริม
เครือขายดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจําป 2552 
           2. หนังสือ สค. ที ่พม 0402/ว 9195  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2551  เรื่อง  ขอมอบหนงัสือ  
คําพอ – คําแม  
           3.หนงัสือที่ พม 0402/473 ลงวันที ่27 มีนาคม  2552 เรือ่ง ขอรบัการสนับสนุนวารสาร สค. แก
เครือขาย อปท. 
          4. หนงัสือที่ พม 0402/ ว 193 ลงวันที่ 23 มกราคม  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1 
          5. หนงัสือดวนมากที่ พม 0402/ ว 625 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
          6. หนงัสือที่ พม 0402/ ว 1052 ลงวันที่ 31 มนีาคม  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
          7. หนงัสือดวนมากที่ พม 0402/1430 ลงวันที ่30 เมษายน  2552 เรื่อง การสัมมนาโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว 
          8. หนงัสือดวนมากที่ พม 0402/1431 ลงวันที ่30 เมษายน  2552 เรื่อง การสัมมนาโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว 
          9. สรปุกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ประจําป 2551 
          10. หนงัสือที่ พม 0402/ว 1365 ลงวันที่ 28 เมษายน  2552   เรื่องการจัดเก็บขอมูลโครงการดาน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
          11. หนังสือที่ พม 0402/ ว 1799 ลงวันที่ 1 มถินุายน  2552  เรื่องการสัมมนาสานสัมพันธเครือขาย
ทองถิ่นไทยเพือ่สตรีและครอบครัว 
          12. หนังสือที่ พม 0402/ว 1805 ลงวันที่ 1 มถิุนายน  2552  เรือ่งการสัมมนาสานสัมพันธเครือขาย
ทองถิ่นไทยเพือ่สตรีและครอบครัว 
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          13. หนังสือที่ พม 0402/ว 2581 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2552  เรื่อง การจัดเกบ็ขอมูลโครงการดาน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
          14. หนังสือที่ พม 0402/ว 2589 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2552  เรื่อง  ขอเชญิเขารวมสัมมนาสุดยอด
เครือขายผูบรหิาร อปท. ดานสตรีและครอบครัว 
          15. หนังสือดวนมากที่ พม 0402/ว 2837 ลงวันที ่18 สิงหาคม  2552 เรื่อง การจัดเก็บขอมูล
โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
           16. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/8166 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง การดําเนินโครงการพลัง
ครอบครัวรวมทําความดี  เพื่อสรางสรรคสังคม ปงบประมาณ 2552 
          17. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8167 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกพื้นที่
โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดี  เพื่อสรางสรรคสังคม ป 2552  

     18. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/2197  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2551 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานและ
คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ “พลังครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม” 

     19. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/ว 273 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 เรื่อง โครงการพลัง
ครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม  ปงบประมาณ 2552 
          20.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 7616 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ใน
การดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม) 

     21. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2177 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
ดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

    22. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2237 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เบิกจายแทนกันโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

    23. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8888 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง ขอความรวมมือจังหวัดดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2552 
          24. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 1222 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2552) และติดตามรายละเอียดการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดําเนินการ 
          25. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/ว1833 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2522  เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) 
          26. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/ว3216 ลงวันที่ 4 กันยายน 2522  เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) ปงบประมาณ 2552 
         27. แบบรายงานการบรรจุโครงการดานสตรีและครอบครัวในขอเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณ
รายจายของ อปท.ประจําป 2553 จาก พมจ. ,ศพส. และ อปท. 
        28. สรุปแบบจัดเก็บขอมูลโครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวในขอเทศบัญญัติ/ขอบังคบั
งบประมาณรายจายของ อปท. ประจําป 2553 
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เอกสารตามขอ 27-28 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วัดที่ 3.1.6 
เอกสารตามขอ 1-26  และหลักฐานอื่น  ๆทีเ่กี่ยวของ จัดเกบ็ไว ณ สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ 
สวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
1. นางสาวสิริวรรณ  เย็นต้ัง     
2. นางสาววรางคณา  วงศมหาชัย   
3. นางสาวมนชยา ปรีชา    

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ผลผลิต เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

1. จํานวนเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ (เครือขาย) 

1,400 1,595 113.92 

2. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม
ความเสมอภาค การคุมครอง และพิทักษสิทธิ (คน) 

30,000 30,803 102.67 

3. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง (คน) 

244,500 247,218 101.11 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลิต 

 

 
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 0.33 80 85 90 95 100 5 1.65 

เปาหมายผลผลิตที่ 2 0.33 80 85 90 95 100 5 1.65 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 0.33 80 85 90 95 100 5 1.65 

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 5 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนกั 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ  (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

5 5 5 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:    
 สค. ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหตอบสนองตามเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงานที่ไดระบุ

ไวในเอกสารงบประมาณ ดังนี้ 
1. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและ

พิทักษสิทธ ิ 
                    ตัวชี้วัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค และการ
คุมครอง พิทักษสิทธิ จํานวน 30,000 คน  
                    การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแต 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 และเกิดผล
สําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 30,803 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

      1.1 โครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 
             1. เพือ่ใหทุกภาคสวนของสังคมตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ

เกิดความตระหนัก รับรู และใหความสําคัญตอการดําเนินการเพื่อสงเสรมิความเสมอภาคและความเปนธรรม
ระหวางหญิงชาย  

           2. เพือ่ใหผูหญิงและผูชายไดรับความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะความเปนมนุษย
เหมือนกนั ทั้งในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

           3. เพือ่ใหสวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสรมิความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรมที่มีการบูรณาการมิติหญิงชาย
กับภารกิจของหนวยงาน โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม และลงสูประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรใหไดรับความเปนธรรม เกิดความเสมอภาคทางสังคม 

           4. เพือ่สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นําพนัธกรณีระหวางประเทศ 
ขอตกลง ความรวมมือระหวางประเทศ บูรณาการรวมกับการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่สงผลใหประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับในเวทีสากล และสังคมโลก ทําใหเกดิภาพลักษณที่ดีของประเทศ มีความเสมอภาค        
เปนธรรม และเทาเทียมกันในสังคม 

           5. เพือ่เสริมสรางโอกาสใหแกสตรีไดสามารถเขาถึง มีโอกาสทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม และมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา สงผลใหสตรีไดมี
สถานะภาพที่ดีขึ้น ไดรับการยอมรับจากสังคมและมีโอกาสแสดงศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มความสามารถ      
เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลดาน
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การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบรหิารใน         
การดําเนินงานดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม กลุมเปาหมาย  20,919 คน ดังนี้ 
1.   กิจกรรมการพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    

1) การสัมมนาเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายและการคุมครองสิทธิ
สตรี  ดําเนินการรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายและนักวิชาการฝกอาชีพแรงงาน มีความรูความเขาใจใน
ประเด็นมิติหญิงชาย และการวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญิงชาย สามารถบูรณการมิติหญิงชายกับ
ภารกิจหลักของหนวยงานในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณได และเพื่อเปนการ
ขยายผลการบูรณาการมิติหญิงชายลงสูกลุมเปาหมาย คือ แรงงานหญิง/ชาย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดรับ
การคุมครองสิทธิ  โอกาส  และการถูกเลือกปฏิบัติจากสถานประกอบการ ทั้งกอนเขาประกอบอาชีพและ
ระหวางการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม อยางเสมอภาคและเทาเทียม  โดยมีผูเขารวมสัมมนา  
ประกอบดวย  ขาราชการระดับ 1-6 ครูฝกฝมือแรงงาน  และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 
                            -  รุนที่ 1 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2552 ภาคใต ณ โรงแรมรอยัลพาราไดส จ.ภูเก็ต มี
ผูเขารวม จํานวน 38 คน 
                            -  รุนที่ 2 วันที่ 24 - 26 มี่นาคม 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบานเชียง 
จ.อุดรธานี มีผูเขารวม จํานวน 37 คน 

2)  การสัมมนา “กาวยางอยางเขาใจ” เพื่อเสริมสรางความตระหนักดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย กรมศิลปากร  วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ความตระหนัก  และ
ปรับเปลี่ยนเจตคติในการเสริมสรางบทบาทหญิงชายของขาราชการกรมศิลปากรทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  กลุมเปาหมาย ประกอบดวยหัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายภูมิภาค  
จํานวน 15 ศูนย และหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยประสานงานฯ ดําเนินการ 2 รุน   

รุนที่ 1 วันที ่27 – 28 พฤษภาคม 2552  ณ โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย  จํานวน 
102 คน   

รุนที่ 2 วันที ่10 มิถุนายน 2552  ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี  กรุงเทพฯ 
จํานวน 105 คน 

3)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมรามาการเดน  กรุงเทพฯ ผูรวมสัมมนาประกอบดวยผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย  และเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 300 คน 

4)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ศูนยสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในสวนภูมิภาค รวมกับกรมชลประทาน  เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมโคซี่
บีช พัทยา  จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ศูนยสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสวน
ภูมิภาคของกรมชลประทานมีความรู  ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย  สามารถนําประเด็นนี้ไป



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   58   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

บูรณาการในการปฏิบัติงานได  กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดหนวยงานในกรม
ชลประทานที่เปนคณะทํางานเครือขายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสวนภูมิภาค  
ไดแก หัวหนางานบริหารทั่วไปของโครงการในสังกัดสํานักชลประทานที่ 1-17  จํานวน 46 คน 

5)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนทองถิ่น  
รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 
2552  ณ  โรงแรมเซ็นจูรีปารค  กรุงเทพฯวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดการ
ภัยพิบัติระดับชุมชนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  และสามารถจัดการภัย
พิบัติในระดับชุมชนอยางมีมุมมองมิติหญิงชาย  กลุมเปาหมาย คือ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  และทองถิ่นจังหวัดจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 150 คน   

6)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรผูนําเกษตรกรผูใชน้ําดานการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชาย กรมชลประทาน รวมกับกรมชลประทาน  ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552  
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุมเปาหมาย ไดแก หัวหนาฝายสงเสริม  
การใชน้ํา  หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบ  จํานวน 48 คน 

7)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุมผูใชน้ําชลประทาน  รวมกับกรมชลประทาน  วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมผูใชน้ําชลประทาน
ไดรับความรู  ความเขาใจในประเด็นมิติหญิงชาย  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินงานและ
ชีวิตประจําวัน  กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรกลุมผูใชนาในเขตพื้นที่สํานักชลประทานที่ 15  โดยดําเนินการ 
2 รุน รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2552  จํานวน 38 คน และรุนที่ 2 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2552 
จํานวน 37 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมกลุมเปาหมาย จํานวน  75 คน 

8)  การประชุมคณะทํางานโครงการกาวสูการจัดทํางบประมาณที่มีมิติหญิงชายในหนวย
ราชการไทย  เพื่อใหหนวยราชการมีการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย  วันที่ 24 สิงหาคม 2552 
ณ โรงแรมเอเชีย  กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย  และเจาหนาที่
ศูนยประสานงานดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  จํานวน 40 คน 

9)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรและนักเรียนนายรอยตํารวจ เรื่อง ความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย  วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในภาพรวมภารกิจเบื้องตนของ กระทรวง พม.  
โดยเฉพาะภารกิจการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อการพัฒนาสังคม  เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2552  
ณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหาร  
บุคลากร  อาจารย และนักเรียนนานรอยตํารวจ  สื่อมวลชน  พมจ.  และ จนท.สค.  รวมจํานวน 535 คน   
                   2. กิจกรรมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว 
                      1) ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวน ศพค.ที่มีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
การปรับเปล่ียนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 
2552  ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กลุมเปาหมาย ผูบริหารและเจาหนาที่จาก สญช. สถค. 
และ กพข. จํานวน 25 คน       
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                       2)  ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาค
หญิงชายและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” ใหกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งเปน
โครงการนํารองเพื่อทดลองใชหลักสูตรที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการขับเคลื่อนในการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครอบครัว มีผูเขารวมการฝกอบรม 
เปนคณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ อบต. และเจาหนาที่ พมจ. 
                       -  ครั้งที่ 1 วันที่ 2 - 5 กมุภาพันธ 2552 ภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จ.เชียงใหม        
มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 219 คน 
                       -  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2552 จากพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงแรมรอยลัริเวอร กรุงเทพฯ มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 247 คน 
                       -  ครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ 2552 จากพื้นที่ 25 จังหวัดภาคกลาง ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 309 คน 
                       -  ครั้งที่ 4 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2552 จากพื้นที่ 14 จงัหวัดภาคใต ณ โรงแรมไดมอนด 
พลาซา จ.สุราษฎรธานี มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 172 คน 
                   3. กิจกรรมการจัดเวทีสมัชชาสตรี  

1)  ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดใน 4 ภาค จํานวน 1,000 คน เปาหมาย 
ภาคละ 250 คน เพื่อทบทวนปญหา สถานการณดานสตรี และความกาวหนาในการดําเนินงานดานสตรีของ
ประเทศไทย รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานดานสตรีในอนาคต เพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี โดยจะนําขอเสนอในเวทีระดับจังหวัด
ไปนําเสนอในเวทีสมัชชาสตรีระดับชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ 4 มีนาคม 2552 เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีในวัน
สตรีสากล ประจําป 2552 ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 มีผูเขารวมประชุมจากตัวแทนผูนําชุมชน องคกรสตรี  
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) เยาวชน แรงงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ สตรีมุสลิม สตรีผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมชาติพันธุ ผูแทนหนวยงานที่ดูแลคนตางดาว
และผูติดเชื้อเอดส (HIV) รวมทั้งผูแทนสวนราชการระดับเขตระดับจังหวัด ที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายและ
หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
         -  ครั้งที่ 1 จัดที่จังหวัดเชียงใหมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2551 จํานวน 284  คน 
         -  ครั้งที่ 2 จัดที่จังหวัดขอนแกน วันที่ 21 - 22 มกราคม 2552 จํานวน 348 คน 
         -  ครั้งที่ 3 จัดที่กรุงเทพฯ วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 จํานวน 411  คน 
         -  ครั้งที่ 4 จัดที่จังหวัดสงขลา วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 25652 จํานวน 397 คน 

2)  ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีแหงชาติ ประจําป 2552 ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2552  
ณ หองรอยัล จูบีลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 
1,305  คน 
                   4.  กิจกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล  
                       -  จัดงานวันสตรีสากลในสวนกลาง “สองทศวรรษ การพัฒนาสตรีสูความเสมอภาคหญิง
ชาย  ในประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 ณ หองรอยัล จูบีลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   60   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทบทวนการดําเนินงานดานสตรีและการสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชายของประเทศไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา และ 2) ทบทวนกลไกการทํางานและพลังความ
รวมมือของภาคีเครือขายดานสตรีและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อกาวไปสูการทํางานใน
ทศวรรษตอไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจน เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทย มีผูเขารวม 
จํานวน 1,590 คน 
                       -  ในสวนภูมิภาคสนับสนุนให พมจ. 75 จังหวัดเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล รวมกับกลุมผูนําสตรีและเครือขายองคกรสตรีในจังหวัด 13,143 คน 

5. กิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย 
                       การจัดงานวันสตรีไทย  ประจําป 2552  “พลังสรางสรรคสูอนาคตที่ยั่งยืน”  รวมกับสภา
สตรีแหงชาติฯ ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2552  ณ หอประชุมใหญ กรมประชาสัมพันธ  
กรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  และ
สงเสริมศักยภาพ  ความรู  ความสามารถของสตรีไทยใหเขมแข็ง ตลอดจนสงเสริมใหสตรีรักษาเอกลักษณ
ความเปนสตรีไทย  ประกอบดวย กิจกรรมทางวิชาการ และพิธีพระราชทานโลสตรีไทยดีเดน ประจําป 2552  
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน  เมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2552  ณ หอประชุมใหญ กรมประชาสัมพันธ  และการแสดงปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “บทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศในภาวะปจจุบัน” โดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  
ณ บานมนังคศิลา  กลุมเปาหมาย  คือ สตรีไทยดีเดนทั่วประเทศ  องคกรสมาชิกในเครือขายสภาสตรีฯ  
ผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  สื่อมวลชน  และประชาชนทั่วไป  รวมจํานวน 600 คน 

6. การพัฒนาและขยายผลมาตรฐานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   
1)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย

ในประเทศไทย”  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552  ณ โรงแรมปรินซบอลรูม 2 โรงแรมปรินซพาเลซ  กรุงเทพฯ  
วัตถุประสงค เพื่อชี้แจงทําความเขาใจความเปนมาของการจัดทํามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในประเทศไทย  และแนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย  กลุมเปาหมาย  คือ เจาหนาที่กระทรวง พม. จํานวน 100 คน 

2)  การจัดงานแถลงขาวการเมืองเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ : มาตรฐานและตัวชี้วัด  
เมื่อวันจันทรที่ 4 พฤษภาคม 2552  ณ หองกมลทิพย 3 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิ ต้ี ถนนศรีอยุธยา  
วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธผลสําเร็จในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ที่ สค. และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันดําเนินการจัดทํา  
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และสื่อมวลชน  จํานวน 100 คน 

3)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในประเทศไทย  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน  จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552  
วัตถุประสงค เพื่อขยายผลมาตรฐานความเสมอภาคระหวางหญิงชายและสรางความรวมมือในการจัดเก็บ
ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย  บุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  เจาหนาที่ พมจ.  และ 
สสว.  ศพส.  ผูนําสตรี  จํานวน 193 คน 
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                       1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสถานภาพสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                            1. เพื่อติดตามประเมินผลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาสตรี
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
                            2. เพื่อกระตุนใหสังคมทุกภาคสวนไดเขาใจถึงการพัฒนาศักยภาพของสตรี รวมทั้ง
เห็นความสําคัญและบทบาทของสตรีในการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และมุงหาแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพในการสงเสริมสถานภาพสตรี 
                 3. เพื่อสงเสริมใหกลไกเพื่อความกาวหนาดานสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 ใน
ทุกภาคสวนมีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพสตรี และการสงเสริมสถานภาพ
สตรีนําไปสูความเสมอภาคหญิงชายใหเกิดประสิทธิภาพ  
                            4. เพื่อยกเลิกขอสงวนตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ ขอที่ 16 เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว  
                5. เพื่อพัฒนาขอมูลดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
                          โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม กลุมเปาหมาย  9,022  คน ดังนี้ 

       1.  กิจกรรมการรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร 
                               1)  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดรวมกับบริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ผานทางสถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz (ลูกทุงมหานคร) จัดกิจกรรมฟรีคอนเสิรต “มหัศจรรย 
พลังหญิง” เพื่อรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง จํานวน 3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การสรางความเขาใจกับประชาชนในวงกวางและทุกกลุม เปาหมายใหทราบถึงความสําคัญและประโยชนของ
การมีผูหญิงเขาไปรวมตัดสินใจทางการเมือง รวมทั้งเพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหผูหญิงไดเขาไปมีสวน
รวมทางการเมืองเพิ่มขึ้น ภายในบริเวณงาน มีการจัดนิทรรศการของหนวยงานตางๆ พรอมทั้งกิจกรรมเกมส
ที่สอดแทรก สาระความรูในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย และการออกรานคา OTOP ของจังหวัด 
                    กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําสตรี ผูนําชุมชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนใน
พื้นที่ โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังนี้ 

(1)  การจัดฟรีคอนเสิรต “มหัศจรรยพลังหญงิ” 
                           -  ครั้งที ่1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันอาทิตยที่ 29 มนีาคม 2552  
ณ สนามหนาที่วาการ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จาํนวน 1,000 คน  

    -  ครั้งที ่2   วันที่ 1 พฤษภาคม 2552  ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค   
เขตบางเขน  กรุงเทพ ฯ  จํานวนประมาณ 1,000 คน 

    -  ครั้งที ่3  ภาคใต  วันที่ 27 มิถนุายน 2552  ณ สนามหนาที่วาการอําเภอทุงสง  
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช  จํานวนประมาณ 1,000 คน 

(2) ผลิตสารคดี ความยาว 60 วินาที 20 ตอน 
(3) เผยแพรสารคดี ทางสถานีวิทยุ 110 วัน 220 ตอน มี.ค. – ส.ค. 2552 
(4) สัมภาษณพิเศษผูบริหาร 10 ครั้ง ออกอากาศ 2 ครั้ง/เดือน มี.ค. – ส.ค. 2552 
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2)  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวม
ทางการเมือง ใน อบต. ป 2552  กลุมเปาหมายประกอบดวย สตรีที่สนใจทั่วไป  ดําเนินการรวม 17 ครั้ง  
รวมจํานวน 3,047 คน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552  จังหวัดยะลา  จํานวน 113 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552  จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 106 คน 
ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2552  จังหวัดปตตานี  จํานวน 150 คน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 จังหวัดนครศรธรรมราช  จํานวน 83 คน 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน 2552 จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 178 คน 
ครั้งที่ 6 วันที่ 7 มิถุนายน 2552 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 395 คน 
ครั้งที่ 7 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 98 คน 
ครั้งที่ 8 วันที ่27 มิถนุายน 2552 จังหวัดนครศรธรรมราช (ครั้งที ่2) จํานวน 383 คน 
ครั้งที่ 9 วันที ่2-3 กรกฎาคม 2552 จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) จํานวน 103 คน 
ครั้งที่ 10 วันที ่12 กรกฎาคม 2552 จังหวัดปตตานี  (ครั้งที่ 2) จํานวน 312 คน 
ครั้งที่ 11 วันที ่15-16 สิงหาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม (ครั้งที่ 2) จํานวน 175 คน 
ครั้งที่ 12 วันที ่18 กรกฎาคม 2552 จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2) จํานวน 183 คน 
ครั้งที่ 13 วันที ่19 กรกฎาคม 2552 จังหวัดยะลา (ครั้งที่ 2) จํานวน 191 คน 
ครั้งที่ 14 วันที ่25-26 กรกฎาคม 2552 จังหวัดกาฬสินธุ (ครั้งที่ 2) จํานวน 287 คน 
ครั้งที่ 15 วันที ่2 สิงหาคม 2552  จงัหวัดอาํนาจเจริญ จํานวน 106 คน 
ครั้งที่ 16 วันที ่3 สิงหาคม 2552 จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน 90 คน 
ครั้งที่ 17 วันที ่4 สิงหาคม 2552 จังหวัดสกลนคร จํานวน 94 คน 

                      2. กิจกรรมการบูรณาการงานตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 
รวมกับหนวยงานภาครัฐ   
                         1)  บูรณาการตามยุทธศาสตรที่ 2  
                             (1)  ดําเนินการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จัดสัมมนาผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ังในป 2550 เพื่อใหผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การบริหารงานทองถิ่น 
มุมมองมิติหญิงชาย ภาวะผูนํา รวมทั้งการจัดทําโครงการ/งบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย นายก อบต. ประธานและรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต./ปลัด อบต. จังหวัดละ  
4 คน  จํานวน 3 รุน โดยดําเนินการ   
                                  - รุนที่ 1 วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเมาทเทนบีซ จ.ชลบุรี มี
ผูเขารวมการอบรม จํานวน 100 คน 
                                  -  รุนที่ 2   วันที่ 27-29 เมษายน 2552  ณ โรงแรมไทรโยคคันทรี  แอนด สปา  
จังหวัดกาญจนบุรี   ผูรวมสัมมนาจากภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  จํานวน  77 คน 
                                  -  รุนที่ 3  วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเดนบีช  ชะอํา  จังหวัด
เพชรบุรี  ผูรวมสัมมนาจากภาคกลางและภาคใต  จํานวน 92 คน  
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                             (2)  ดําเนินการรวมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย  จัดเสวนา
เรื่อง การยกระดับสถานภาพสตรีไทยสูมาตรฐานระดับสากล  วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรู  ความเขาใจ
ในเรื่องสิทธิ  หนาที่  บทบาทของสตรีตามกฎหมาย  สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  รวมทั้ง
กระตุน  ปลูกจิตสํานึก  และสรางเครือขายใหสตรีเขาไปมีสวนรวมและบทบาทในการบริหาร  การเมือง
ระดับชาติ  และทองถิ่น  วันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมสุภัทรา  อาคารสมาคมบัณฑิตสตรีฯ  
กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  ผูนําสตรี  องคกรสตรี  สตรีในชุมชน  และ
ประชาชนที่สนใจ  จํานวน 100 คน    

2)  บูรณาการตามยุทธศาสตรที่ 3  รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรดานการแพทยและสาธารณสุขใหมีทักษะการผสมผสานเพศภาวะ (Gender 
Mainstreaming) ในการดําเนินงาน  (TOT: Training of the Trainer) วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรู  ความเขาใจ  และทักษะเรื่องเพศภาวะ (Gender)  การวิเคราะหบทบาทและความสัมพันธหญิงชาย 
(Gender analysis)  ความไวเชิงเพศภาวะ (Gender  sensitive)  เพื่อใหเกิดการผสมผสานเพศภาวะ (Gender  
mainstreaming)  ในการดําเนินงานดานสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถ
ถายทอดความรูและทักษะที่ไดรับจากการอบรมแกผูที่เกี่ยวของ  เมื่อวันที่ 20 -  22 กรกฎาคม 2552  
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน  ราชาออรคิด  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  กลุมเปาหมาย คือ นักวิชาการ
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน/โครงการที่เกี่ยวของและทําหนาที่เปนวิทยากร  และผูแทนองคกรภาคี
เครือขาย  จํานวน 46 คน 

3)  บูรณาการตามยุทธศาสตรที่ 4  รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  จัดฝกอบรม
หลักสูตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยมุงเนนผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  
วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  และประเด็นบทบาทความสัมพันธระหวางหญิงชาย  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะในการใหความชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวไดอยางเหมาะสม  ดําเนินการ จํานวน  
2 รุน  ณ โรงแรมมารวยการเดน  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  กลุมเปาหมาย คือ ที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําคลินิกยุติธรรม ไดแก นิติกร พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  และทนายความ รวมจํานวน 186 คน  

รุนที่ 1 วันที ่5  สิงหาคม  2552  กลุมเปาหมาย จากภาคเหนือ (ภาค 4 และ 5)  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค 2 และ 3)  

รุนที่ 2 วันที ่19 สิงหาคม 2552 กลุมเปาหมายจากภาคกลาง (ภาค 1) ภาคตะวันออก 
(ภาค 6)  ภาคตะวันตก (ภาค 7) และภาคใต (ภาค 8 และ 8)  

4)  บูรณาการตามยุทธศาสตรที่ 5  รวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.)  จัดฝกอบรมพัฒนาองคความรูและจัดทําธุรกิจเชิงรุกดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแก
ผูประกอบการสตรี (วิสาหกิจสตรี)  วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ (ICT) ใหแกวิสาหกิจสตรี  และนําผลการประชุมเอเปคดานสตรี ไปสูการปฏิบัติจริงในประเทศ
ไทย (การมีสวนรวมของสตรีในเศรษฐกิจดิจิตอล) อันจะกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกวิสาหกิจสตรีไทย  
ดําเนินการ 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2552  และรุนที่ 2 วันที่ 27 – 28 กันยายน 2552  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการสตรี (วิสาหกิจสตรี)  รวมจํานวน   118 คน 
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                       3. กิจกรรมการสงเสริมสถานภาพสตรีตามอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยการจัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลรวมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย  
ณ โรงแรมปรินซพาเลซมหานาค วันที่ 6 มีนาคม 2552 มีผูเขารวม จํานวน 300  คน 

4. การสงเสริมบทบาทภาคีเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
                          ดําเนินกิจกรรมรวมพลังสรางสังคมไทยสูความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วัตถุประสงคคือ เพื่อเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติของเด็ก  เยาวชน  หญิง
และชายไปสูการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  
กลุมเปาหมาย คือ เด็ก  เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและครอบครัว  ผูบริหาร บุคลากรการศึกษา ผูที่
ศึกษาและสนใจทํางานดานสื่อ และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐและเอกชน  มีกิจกรรมยอยรวม  
6 กิจกรรม รวมกลุมเปาหมาย 1,006 คน ดังนี้ 
                           (1)  จัดคายครอบครัว “ครอบครัวสุขสันต รวมพลังหญงิชาย” วัตถุประสงคเพื่อใหนกัเรียน
และครอบครัวไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคในครอบครวั เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552  ณ 
อาคารนันทนาการ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนและ
ครอบครัวที่เปนบิดา และหรอืมารดา หรือผูปกครอง จํานวน 52 คน 
                        (2)  จัดสมัมนา “รวมพลังสรางความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียน”  เมื่อวันที ่ 
23 มิถนุายน 2552 ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ถนนสาทร กรงุเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ 
ผูบริหารการศกึษา นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานที่เกีย่วของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
จํานวน 67 คน  
                           (3)  จัดเวทีสัมมนาเวทีสัมมนานักเรียน “วัยใสใสใจความเสมอภาคหญิงชาย”   จํานวน 5 
ครั้ง  ไดแก 
                             ครั้งที ่1   วันที ่2 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนรตันโกสินทรสมโภชบางเขน
กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ ประธานนักเรียน  กรรมการนักเรียน  หัวหนาหอง  รองหัวหนาหอง และ
ประธานชุมนุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 100 คน   
                             ครั้งที ่2   วันที ่16 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  กรงุเทพฯ 
กลุมเปาหมาย คือ ประธานนักเรียน  กรรมการนักเรียน  หัวหนาหอง  รองหัวหนาหอง และประธานชุมนุม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 100 คน 
                             ครั้งที ่3  วันที่  24 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดแจง  อําเภอบางคลา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 100 คน 
                             ครั้งที ่4  วันที่ 29 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม กลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 100 คน 
                             ครั้งที ่5  จัดเมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 100 คน 
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                        (4)  จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อสรางสรรคความเสมอภาคหญิงชาย” จํานวน 2 ครัง้  
                              ครั้งที่ 1 วันที ่30 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันพัฒนบรหิารศาสตร  กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนทีท่ําหนาที่หรือสนใจดานสื่อ จํานวน 60 คน 
                              ครั้งที่ 2  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ บางกอกคลับ  อาคารสาธรทาวเวอร  
กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาที่ทําหนาที่หรือสนใจดานสื่อ  จํานวน 61 คน 
                        (5)  จัดคาย “ผูนําเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย” เมื่อวันที ่7 สิงหาคม 2552 ณ 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร  กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน จํานวน 57 คน 
                        (6)  จัดคายมหกรรม “สูความเสมอภาคหญิงชาย”  เมื่อวันที่ 2 กนัยายน 2552   
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค บางนา)  กรงุเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ  
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ผูบริหารการศึกษา นักการศึกษา บุคลากรการศึกษา และหนวยงานที่เกีย่วของ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จาํนวน 209 คน  

5.  การพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับจังหวัด  
                           ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด  วัตถุประสงคเพื่อติดตามความกาวหนา
และความสําเร็จของประเทศไทยในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง  ปญหาและอุปสรรค  และสิ่งที่
ตองพัฒนาตอไปเพื่อสงเสริมและสนับสนุนสิทธิสตรีใน 8 ประเด็นที่ทาทาย  ดําเนินการใน 4 จังหวัด  ไดแก  
                        ครัง้ที่ 1 จงัหวัดเชียงราย  วันที ่26 – 27 สิงหาคม 2552  กลุมเปาหมายประกอบดวย 
กลุมชาติพันธุ  ผูนําชุมชน  องคกรสตรี  อสม.  ศพค.  เยาวชน  ผูแทนหนวยงานที่ดูแลคนตางดาวและผูติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส  ผูแทน พม.  จํานวน  290 คน   
                        ครัง้ที่ 2 จงัหวัดมุกดาหาร  วันที่ 2 – 3 กันยายน 2552  กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูนํา
ชุมชน  องคกรสตรี  อสม.  ศพค.  อพม.  อบต.  ผูแทน พม.  จํานวน 226 คน 
                        ครัง้ที่ 3 จงัหวัดตราด  วันที่ 7 - 8 กนัยายน 2552 กลุมเปาหมายประกอบดวย แรงงาน  
ผูนําชุมชน  องคกรสตรี  ศพค.  อพม.  อบต.  ผูแทน พม.  จํานวน 241 คน 
                        ครัง้ที่ 4 จงัหวัดตรัง  วันที่ 23 - 24 กนัยายน 2552  กลุมเปาหมายประกอบดวย 
ผูประสบภัยพิบัติ  ผูนําชุมชน  องคกรสตรี  ศพค.  อพม.  อบต.  ผูแทน พม.  จํานวน  193 คน 
                    1.3 โครงการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. เพื่อสํารวจสถานการณการละเมิดสิทธิสตรีในผูหญิงกลุมเปราะบาง จํานวน 4 กลุม 
ไดแก กลุมชาติพันธุ กลุมพกิาร กลุมแรงงาน  และกลุมผูหญิงทั่วไปที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยง  
              2. เพื่อพัฒนากลไกการคุมครองสิทธิสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิการเจริญพนัธุและการ
กระทําความรุนแรง   
              3. เพื่อกระตุน รณรงคใหความรูเรื่องสิทธิสตรีแกกลุมเยาวชนในระบบโรงเรยีน อาจารย
ฝายปกครองในโรงเรียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสตรีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ และสรางกลไกในการ
เฝาระวังปญหาละเมิดสิทธิสตรี 
              4. เพื่อพัฒนากลไกการชวยเหลือสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิและการกระทําความรุนแรง
กิจกรรมการพฒันากลไกและการขยายผลการคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรี 
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                      โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 682 คน ดังนี้ 
1. การพัฒนากลไกและการขยายผลการคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรี  

                       1)  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมกับกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการคุมครองสิทธิและการจัดบริการชวยเหลือเด็ก
และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในระดับตําบล โดยดําเนินการนํารองในพื้นที ่4 ภาค โดยบูรณการแผนงาน/           
กิจกรรมและงบประมาณรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรปูแบบและแกนนําในระดับชมุชนใหมีสวนรวมใน
การทําหนาที่ในการคุมครองและชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในเบื้องตนเพื่อใหเปนแกนนํา
สามารถประสานความรวมมือกับทีมสหวิชาชีพไดอยางเปนรูปธรรม และเพื่อสรุปบทเรยีนเปนแนวทางการ
คุมครองและชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกระทําความรุนแรงในเบื้องตน กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางานและสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผูนําชุมชนและอาสาสมัคร จํานวน 4 รุน รวมจํานวน 240 คน ดังนี ้

-  รุนที่ 1 วันที ่2 - 3 กุมภาพันธ 2552 ณ สถานีอนามัยทุงตะโก อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร  

-  รุนที่ 2 วันที ่19 - 20 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงพยาบาลสิริธร อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน  

-  รุนที่ 3 วันที ่25 - 26 กุมภาพันธ 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุข อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี  

-  รุนที่ 4 วันที ่ 30 - 31 มีนาคม 2552 ณ จงัหวัดเชียงใหม  
2)  สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  รวมกับหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ

มูลนิธิเพื่อนหญิง  ดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  วัตถุประสงคเพื่อ
ขยายผลการพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิสตรีสูภูมิภาค  เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกันในการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีระหวางทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด  กับแกนนําชุมชน  
และเพื่อนําไปสูการกําหนดระบบ  แนวทาง  และรูปแบบในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรีที่ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรม ดังนี้ 

(2) จัดทําคูมือและหลักสูตรการทํางานของทีมสหวิชาชีพ 
(2)  ประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกนัใน

การปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอเดก็และสตรรีะหวางทีมสหวิชาชพีระดับจงัหวัดและบุคลากรที่เกีย่วของ  
จํานวน 4 ครั้ง/ภาค  กลุมเปาหมาย คือ ทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ  สวัสดิการสังคม  กระบวนการยุติธรรม  
และการศึกษา  แกนนําจากศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  อบต.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)  และแกนนําชุมชน  จังหวัดละ 25 คน  รวม 100 คน 

ครัง้ที่ 1 วันที ่9 มิถนุายน 2552  โรงแรมเกทเวย   จงัหวัดพะเยา 
ครัง้ที่ 2 วันที ่12 มถิุนายน 2552  ณ หองประชมุสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด

สิงหบุร ี จังหวัดสิงหบุร ี
ครัง้ที่ 3 วันที ่18 มถิุนายน 2552  โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชั่น 

เซน็เตอร  จังหวัดอุดรธาน ี
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ครัง้ที่ 4 วันที ่23 มถิุนายน 2552 โรงแรมเมโทรโปลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
(3)  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี

แกแกนนําชุมชน  วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552  ณ วีเทรน  อินเตอรเนชั่นแนลเฮาท  สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ 
กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ พมจ.  อบต.  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)  
แกนนํา ศพค.  อสม.  และแกนนําชุมชน  จากพื้นที่ตามขอ 2 คือ จังหวัดพะเยา  สิงหบุรี  อุดรธานี  และภูเก็ต  
จังหวัดละ 10 คน  รวม 40 คน 

 (4)  จัดทํากระบวนการเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหแกแกนนํา ศพค. อบต. 
และอสม. รวมทั้งแกนนําชุมชนในการปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  เมื่อวันที่ 24-25 
สิงหาคม 2552  ณ วีเทรน  อนิเตอรเนชั่นแนลเฮาท  สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ กรุงเทพฯ  กับ
กลุมเปาหมายเดิมตามขอ 3  รวม 40 คน 

2.  การสรางความเขาใจเรื่องสิทธิสตรีในสถานศึกษา   
รวมกับสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1  ดําเนินโครงการรณรงค  “แมวัยใส”  เพือ่

รณรงคใหสังคมตระหนักและเห็นถงึความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม  และ
เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม  โดย 

 (1)  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความตระหนักแกบุคลากรสถานศึกษา  
ในโรงเรียน  ดําเนินการเมื่อวันที่  19 – 20 มิถุนายน  2552 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ ผูอํานวยการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายศุภฤกษ  หงษภักดี) เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมฯ  
แ ล ะ ผู ช ว ย รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จํ า ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย  
(นางนวลพรรณ  ล่ําซํา) เปนประธานในพิธีปดการฝกอบรมฯ ผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวยบุคลากรครู
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  จํานวน  50 คน จากการประเมินผลการฝกอบรมฯ  พบวา บุคลากรครูมี
ความรูและทัศนคติตอประเด็นการทองไมพรอมในระดับดี   

(2)  การจัดงานรณรงค “แมวัยใส” เพื่อสรางกระแสแกเยาวชนในสถานศึกษา
ดําเนินการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2552  ณ  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร  
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นางนวลพรรณ  ล่ําซํา) เปน
ประธานในพิธีเปดงาน  กลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  ครู  ผูปกครอง  
จํานวน  80  คน  กิจกรรมประกอบดวย การแสดงละครเพลงสะทอนสังคมการทองไมพรอมของวัยรุนชุดการ
อภิปรายทางวิชาการ  กระบวนการฐานการเรียนรู 7 ฐาน เรื่องเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว  ทักษะชีวิต 
การปองกันโรคเอดส  ทักษะการปองกันตัวในภาวะคับขัน  และ e-learning   ผลการดําเนินงานพบวา เด็ก
นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมที่จัดในงานเปนอยางดีและการจัดงานในครั้งนี้ทําใหเกิดเครือขายการทํางาน
ในประเด็นการทองไมพรอมเพิ่มขึ้น 

3.  การพัฒนากลไกชวยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ   
                           ดําเนินการรวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรผูปฏิบัติงานในการคุมครองและชวยเหลือสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิ  ใหแกหัวหนาบานพักเด็ก
และครอบครัว  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา และเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการความรุนแรงฯ  เพื่อเสริมสรางเจตคติ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติของบุคลากรในการชวยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ  ไมเลือกปฏิบัติ  เพื่อใหสตรีไดรับ  
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การคุมครองอยางเสมอภาคและเปนธรรมและอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีคุณคาความเปนมนุษย  จํานวน  3  
รุน  รวมจํานวน 132 คน  ณ  โรงแรมโรสการเดน  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
              1.4  โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี  มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1.  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ  (CEDAW)  ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน 

2. เพื่อผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการตามอนสุัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  (CEDAW)  และเตรียมความพรอมในการจดัทํารายงานการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ  CEDAW 

3. เพื่อคุมครองสตรีจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ  และจากการถูกเลือกปฏิบัติ  โดยการแกไข
กฎหมายลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน     

4.  เพื่อยกเลิกขอสงวนขอที่ 16 ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ   
สค. ไดดําเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม  เปาหมาย  180 คน  ดังนี้ 
1. การติดตามการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ (CEDAW) 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทํารายงานอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 6 – 7 (ฉบับรวม)  วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมสยามซิต้ี  
กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย คณะทํางานติดตามการดําเนินการและจัดทํารายงานตามอนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 6 – 7 (ฉบับรวม)  คณะทํางานศึกษาตามประเด็น
ในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  ผูทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  ผูแทน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 180 คน 

               2. ผลผลิตเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ  
                    ตัวชี้วัดผลผลติ  จํานวนเครือขายที่ไดรบัการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 
1,400 เครือขาย  
                   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 และเกิดผลสําเร็จ
ตามผลผลิต รวมทั้งสิ้น 1,595 เครือขาย มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
                    2.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. เพื่อใหเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว มีความรู ความเขาใจในนโยบายดานการ
พัฒนาสังคม สตรีและสถาบันครอบครัว และสรางความตระหนักใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมให
เขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล พม. และ สค. 
             2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว ใหมศัีกยภาพ มี
ทักษะ สามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปญหาที่มี
ผลกระทบตอสตรีและสถาบันครอบครัว 

          3. เพือ่ใหเครือขายและสถาบันครอบครัว ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน
และพัฒนาความรวมมือของเครือขายในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที ่



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   69   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

       สค. ไดประชุมเพื่อวางแผนในการดําเนินโครงการเสรมิสรางความเขมแข็งของเครือขายสตร ี
และสถาบันครอบครัว โดยการจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งผู เขารวมสัมมนาประกอบดวย  
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อําเภอ/ตําบล นายกสมาคมผูนําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผูอํานวยการศูนยพัฒนา
สังคมและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประชุมมีมติใหมีการจัดสัมมนา ใน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง  
                     ซึ่ง สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา 4 ครั้ง เสร็จสิ้นแลว  กลุมเปาหมาย 629 คน 337 
เครือขาย ดังนี ้
           1. ครั้งที่ 1 ภาคใต จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ 2552 จ.สุราษฎรธานี มี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 164 คน 93 เครอืขาย    
                     2. ครัง้ที่ 2 ภาคกลาง จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 - 26 มนีาคม 2552 กทม. มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน 137 คน 80 เครอืขาย 
                     3. ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเชียงใหมออ
คิด จ.เชียงใหม มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 160 คน 71 เครือขาย 
                     4.  ครั้งที ่4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2552 ณ  
โรงแรมเจรญิธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแกน มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 168 คน 93 เครือขาย 
                  2.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                      1. เพือ่เสรมิสรางศักยภาพเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการดาน
สังคมเชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรู โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาดูงาน ที่เอื้อตอการขับเคลื่อนงานดานสตรีและสถาบันครอบครวัของ อปท.อยางมี
ประสิทธิภาพ 
                       2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายตาม
ภารกิจของ สค. ไปดําเนินการใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสูประชาชนกลุมเปาหมาย 
                       โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 308 เครือขาย ดังนี้ 
                       กิจกรรมที่ 1  สานสัมพันธเครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ไดขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนการจัดรวมกับการสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในแนวทางและ ทิศทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งและผลักดันใหมีการบูรณาการเนื้องาน
ดานการพัฒนาครอบครัวอยางมีมุมมองหญิงชายไปสูแผนงาน/กิจกรรมของ อปท.โดยขยายผลไปสูการปฏิบัติ 
ในชุมชนอยางทั่วถึง  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัวใหมี
ศักยภาพ มีทักษะ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน และพัฒนาความรวมมือของเครือขายในการ
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่  
                     1. บูรณาการกับโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  ดําเนินการสัมมนาจํานวน  4  ครั้ง  โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม จํานวน 139 คน  
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112 เครือขาย ดังนี้ 
                       - ครั้งที่ 1  ภาคใต  เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  
จ.สุราษฎรธานี  โดยมีผูเขารวมจํานวน 57 คน 43 เครือขาย 2 จังหวัด 
                       - ครั้งที่ 2  ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  
โดยมีผูเขารวมจํานวน 20 คน 15 เครือขาย 11 จังหวัด 
                    -  ครั้งที ่3 ภาคเหนือ เมือ่วันที่ 21-23 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จ.
เชียงใหม มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 32 คน 29 เครอืขาย 
                    - ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2552 ณ  โรงแรมเจรญิธานี
ปริ๊นเซส จ.ขอนแกน มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 30 คน 25 เครอืขาย 
                  2.  สานสัมพันธเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว ดําเนินการจัดสัมมนาจํานวน  
2 ครั้ง  โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม จํานวน 220 คน 73 เครือขาย ดังนี้ 
                    - ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เมื่อวันที่ 29 มิถนุายน - 1 กรกฎาคม 2552 ณ  โรงแรม
เซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จ.อุดรธานี มีผูเขารวมสมัมนา จํานวน 156 คน 73 เครือขาย 
                    - ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2552 ณ  โรงแรมทีคการเดนส สปา รีสอรท   
จ.เชียงราย มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 64 คน  
                     กิจกรรมที่ 2  มหกรรมประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานสตรีและ
ครอบครัว  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคนหาแบบอยางที่ดี
ในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว  โดยการคัดเลือก อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัวตามหลักเกณฑ
และมาตรฐานตัวชี้วัดที่  สค. ไดพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และจัดงานประกาศเกียรติคุณและ
เวทีวิชาการทองถิ่นดานสตรีและครอบครัว มีการดําเนินงาน  ดังนี้ 
            - กิจกรรมยอยที่ 1  การประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัวที่คัดเลือกไวแลว 
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก อปท.ที่มีการสงเสริมและสนบัสนุนการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว  ซึ่งจะสงผลให อปท.พัฒนาการทํางานดานสตรีและครอบครัวตามแนวทางที่สนองตอความตองการ
ของประชาชน  และทําใหเครอืขาย อปท.มีความเขมแข็ง  ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอย  เมื่อวันที่ 19 
- 20 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร  โดยมี อปท.ที่ไดรบัการประกาศเกียรติ
คุณฯ จํานวน 60 แหง และมผีูรวมงานประกอบดวยเครือขาย อปท.  เครือขายคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสังคม  และเจาหนาทีจ่าก
หนวยงานที่เกีย่วของ จํานวน 784 คน 123 เครือขาย 
                    กิจกรรมที่ 3  การผลิตสื่อวีดีทัศน เรื่องทองถิ่นไทยยุคพัฒนาเห็นคุณคาของสตรีและ
ครอบครัว  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนสงเสริมให อปท.ตระหนักถึงความสําคัญของงานดานสตรีและ
ครอบครัว เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธใหแก อปท. ดําเนินการผลิตเปน VCD  
จํานวน 500 แผน 
                 2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเอกชนดานสตรีและครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                      1. เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
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            2. เพือ่เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี การมีกิจกรรมรวมกันของครอบครัว สงเสรมิความรัก 
ความเขาใจระหวางสมาชิกในครอบครัว 
            3. เพือ่ใหเด็ก เยาวชนเปน Change Agent ในการสรางครอบครัวที่ดีในอนาคต 
            4. เพือ่เสริมสรางสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัว ชมุชน 
            5. เพือ่สรางเครือขายเผยแพรความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
                       โดย สค. ไดดําเนินการ จัดการฝกอบรม “คายครอบครัว” โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม
จํานวน 1,146 คน 262 เครือขาย  ประกอบดวย 
                        1. คายครอบครัวอบอุน 
                            ครั้งที่ 1 วันที่ 28 – 30  พ.ย. 2551 ณ เวียนนา รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวม ประกอบดวย พอ แม / ผูปกครอง ลูก จาก อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย 
อําเภอพิมาย และอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 157 คน 46 ครอบครัว 
                            ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2552 ณ สวนนงนุช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ีโดยมี
ผูเขารวมประกอบดวย ครอบครัวผูบริหารการศึกษา เขต 1 และเขต 2 จังหวัดนนทบุรี (พอ แม / ผูปกครอง 
ลูก) จํานวน 272 คน 60 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 – 3 คน)  
                            ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 ณ ชลพฤกษ รีสอรท อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายกโดยมีผูเขารวม ประกอบดวยครอบครัวครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 
จํานวน 251 คน 50 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 - 3 คน)  
                            ครั้งที่ 4 วันที่ 4-5 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสีดา รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  โดยมีผูเขารวมประกอบดวย ครอบครัวผูบริหารการศึกษา เขต 2 จํานวน 288 คน 60 ครอบครัว 
(ครอบครัวละ 2 - 3 คน) 
                            ครั้งที่ 5 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2552 ณ ชลพฤกษ รีสอรท อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายกโดยมีผูเขารวม ประกอบดวยครอบครัวครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ
โรงเรียนในจังหวัดนครนายก จํานวน 178 คน 46 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 - 3 คน) 
                 2.4 โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                    1. เพือ่สงเสรมิและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครอืขาย และดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 
          2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรแีละสถาบันครอบครัวในการเฝาระวัง  
ปองกนั แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตร ีครอบครัว และสงัคมในลักษณะองครวม 
          3. เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและ
มั่นคง 

     โดย สค. ไดดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใหกลุม/องคกรสตรีดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  ภายใตกรอบ  และหลักเกณฑของโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  ดังนี้ 
            1. โอนเงินใหสวนภูมิภาค 75 จังหวัด ประกอบดวย 
               -  งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 4,250,000 บาท สําหรบัสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) เปนผูเบิกจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครอืขาย
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องคกรสตรีในจังหวัด ดังนี ้
                  (1) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3 - 9 อําเภอ จํานวน 35 จังหวัด จดัสรรให     
จังหวัดละ 50,000 บาท  รวมเปนเงิน 1,750,000 บาท 
               (2) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10 - 20 อําเภอ จํานวน 30 จงัหวัด จัดสรรให  
จังหวัดละ 60,000 บาท  รวมเปนเงิน 1,800,000 บาท 
                  (3) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 21 อําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จังหวัด จัดสรรให  
จังหวัดละ 70,000 บาท  รวมเปนเงิน  490,000 บาท 
                  (4) จัดสรรใหจังหวัดที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาสจังหวัดละ 70,000 บาท รวมเปนเงิน  210,000 บาท 
               -  งบประมาณจากงบดําเนินการ เปนเงนิ 225,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดสรรใหทั้ง 75 จังหวัด     
จังหวัดละ 3,000 บาท 
            2. ขณะนี้ สค. ไดรบัรายงานผลการดําเนินงานจาก พมจ. ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ใหกลุม/องคกรเครือขายสตรีแลว จํานวน 15,360 คน 384 เครือขาย   
                2.5 โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ่ือสรางสรรคสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                    1. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว (พอ/แม/ลูก) รวมกันกระทําความดีตามความสมัครใจ 
ครอบครัวละ 1 อยาง 
                    2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกันทําความดี 
                    3. เพื่อสรางกระแสใหคนในชุมชนมีความรัก ความเสียสละ มีความพรอมที่จะทําความดีเพื่อ
สวนรวม และรวมกันทําความดีเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
                    เปาหมาย  เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวที่เขารวมโครงการรวมทําความดีเพื่อชุมชนและสังคม 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มโครงการตั้งแตเดือน มกราคม – กันยายน 2552 รวม 9 ครั้ง ในการดําเนิน
โครงการใหศูนยพัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) คัดเลือกครอบครัวในองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มี
การจัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  ศพส. ละ 1 แหง รวม 75 แหง มีครอบครัวเขารวมโครงการ
แหงละ 40 ครอบครัว รวม 3,000 ครอบครัว / 304 เครือขาย 
                   งบประมาณ  สค. สนับสนุนงบประมาณให ศพส. ละ 20,000 บาท รวม 75 แหง 1,500,000 
บาท พรอมแผนพิมพประชาสัมพันธและสมุดบันทึกความดี  
                   ผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ไดบรรลุตามวัตถุประสงคผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจกับการรวมกิจกรรมและอยากใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมมี
ผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 3,993 ครอบครัว / 12,818 คน  / 304 เครือขาย 

             3. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัว
เขมแข็ง  

              ตัวชี้วัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัว
เขมแข็ง จํานวน 244,500 คน  
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                      การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 และ
เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 4,500 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
                3.6 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง มีวัตถุประสงคเพื่อ 

     1. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางความรักความเขาใจของ
สมาชิกในครอบครัว อันจะนําไปสูครอบครัวที่อบอุน และทําใหครอบครัวเกิดความแข็งแรง สังคมเขมแข็ง 
ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 

     2. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมสรางคนนําไปสูสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน สังคมคุณธรรม 
และสังคมเขมแข็ง โดยขยายผลหรือนําไปสานตอใหครอบคลุมพื้นที่ 
                       สค. ไดดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย 

    1. ขอความรวมมือจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินงานโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ โดยกําหนดแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี ้

     1.1 กรณีเปนพื้นที่ใหม ใหพิจารณาคัดเลือกตําบลที่มีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามพรอมและสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 53 ได และชุมชนมีความโดดเดนในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
                      1.2 กรณีเปนพื้นที่เดิมที่เคยเขารวมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 50 และ/หรือ 51 ให
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตําบลที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดบรรจุโครงการครอบครัวคณุธรรมฯใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 52 โดยในพื้นที่ดังกลาวนี้ สค.จะสนับสนุนงบประมาณ
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รอยละ 70 ของงบประมาณเดิมที่จังหวัดเคยไดรับ 
                   2.  สค. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําป 52  
จํานวน 39 จงัหวัด 85 ชุมชน เปนเงนิ  3,668,600  บาท  มีครอบครัวเขารวมเปาหมายเขารวมโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ รวม 1,500 ครอบครัว/4,500 คน                                 

             3. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัว
เขมแข็ง  

              ตัวชี้วัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัว
เขมแข็ง จํานวน 244,500 คน  
                      การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 เกิดผลสําเร็จ
ตามผลผลิต รวมทั้งสิ้น 242,718 คน มโีครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้

          3.1 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อ 
               1. มีการจัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
               2. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาครอบครัว 
               3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน โดยการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน 
               4. เปนการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ยังออนแอใหเขมแข็งมากขึ้น 
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               5. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
                   โดย ในชวง 12 เดือนของปงบประมาณ 2552  มีการดําเนนิการจัดประชุม/สัมมนา และจัดกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน  172,445  คน  ดังนี้   
                        3.1.1 การสัมมนา “ผลักดันมาตรฐาน ศพค. สูการปฏิบัติ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยพฒันา
ครอบครัวในชมุชนมีมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวของคณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชมุชน  4 ภาค ดังนี้ 
                      1) ภาคเหนอื เมื่อวันที ่2-5 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  จังหวัดเชยีงใหม  
โดยมีผูเขารวมจํานวน 216 คน 
                      2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่16-19 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  
กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 228 คน 
                      3) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 278 คน 
                      4) ภาคใต เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
โรงแรมรอยัลรเิวอร  กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 181 คน 
              3.1.2 การสังเกตการณการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเครือขายศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการประชุมหารือโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อเสริมสรางเครือขาย 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันครอบครวั ดังนี ้
                     1) การเขารวมสังเกตการณการอบรมสมัมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
เครือขายศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดลพบุร ีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมวิทยาลัย
การปกครอง  ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคกลาง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผูเขารวมจํานวน 80 คน 
                     2) โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว  “งานมหกรรม 3 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว” เมื่อวันที่ 9-14  ธันวาคม 2551 โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 727 คน 
             3.1.3 จัดงานโครงการเสริมสรางพลังเครือขายครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสราง
ความสัมพันธและความเขมแข็งแกครอบครวั รวมถึงการพฒันากระบวนการเรียนรูและสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว จํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้
                     1) ครัง้ที่ 1 ระหวางวันที่ 26 – 29 มถิุนายน 2552 ณ นาขาบุรี รีสอรท แอนด สปา             
จังหวัดอุดรธานี โดยมีผูเขารวมจํานวน 72 คน 
                     2) ครัง้ที่ 2 ระหวางวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา                
จังหวัดตรัง โดยมีผูเขารวมจํานวน 131 คน     
                     3) ครัง้ที่ 3 ระหวางวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2552 ณ ทคี การเดนท จังหวัดเชียงราย โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 113 คน 
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             3.1.4 การติดตามผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตามมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
และใหขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
                    1) ครั้งที ่1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่  15 – 19 มถิุนายน 2552ประกอบดวย
เจาหนาที่ อบต. คณะทํางาน ศพค. จังหวัดอํานาจเจริญ อบุลราชธานี และศรีสะเกษ รวมจํานวน 160 คน 
                        2) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ระหวางวันที่ 29 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 2552 ประกอบดวย
เจาหนาที่ อบต. คณะทํางาน ศพค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพชรบรุ ีรวมจํานวน 50 คน 
                    3) ครั้งที ่3 ภาคใต ระหวางวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2552 ประกอบดวยเจาหนาที่ อบต. 
คณะทํางาน ศพค. จังหวัดสุราษฎรธานี ภูเก็ต และกระบี่ รวมจํานวน 55 คน 
                    4) ครั้งที ่4 ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2552 ประกอบดวยเจาหนาที่ อบต. 
คณะทํางาน ศพค. จังหวัดนาน แพร และพะเยา รวมจํานวน 40 คน 
               3.1.5 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชนมุงสู
มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวิพากษผลการนํามาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนไปสูการปฏิบัติ
โดยบุคคลที่เกีย่วของทั้งในสวนของ ศพค. อปท. และสํานักงาน พมจ. และถอดบทเรียนการใชมาตรฐาน 
ศพค. ผานการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ระหวางวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด 
ทาวเวอรอินน กรุงเทพฯ และ โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 114 คน 
            3.1.6 รายงานผลผูเขารวมกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 5,242 ศูนย โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 170,000 คน 

             3.2 โครงการครอบครัวอบอุน  
  การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 เกิดผลสําเร็จ

ตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 20,000 คน โดยมีโครงการ/กจิกรรมที่สําคญั ดังนี ้
                3.2.1 กิจกรรมการแถลงขาว มวัีตถุประสงคเพื่อรณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมีการใชเวลาอยูรวมกับครอบครัวมากขึ้น  
                       - การจัดงานแถลงขาว “สมานฉันท สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว” และการลงนามในบันทกึ
ขอตกลงความรวมมือระหวาง วัดสวนแกว  วัดสามงาม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย มวัีตถุประสงคเพื่อเปนการเริ่มตน (Kick off) ของแผนงาน/โครงการใชเวลาวาง
ของครอบครัว และประชาสัมพันธโครงการคายคุณธรรมนาํใจยุวชน จังหวัดนนทบุรี โดย สค. ไดดําเนินการ
จัดแถลงขาว เมือ่วันที ่29 ตุลาคม 2551  ณ ลานธรรม  วัดสวนแกว จ.นนทบุร ี โดยมีผูเขารวมจํานวน  220 คน 
                3.2.2 โครงการสงเสริมการใชเวลารวมกนัของครอบครัว ป 2552 มวัีตถุประสงคเพื่อ
กําหนดแนวทาการจัดงานวันครอบครัว ในวันที่ 8 เมษายน 2552  ณ หองรอยัล จูบิลี ่บอลรูม อาคาร              
ชาเลนเจอร  ศูนยแสดงสนิคาและการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบุร ี โดย สค. ไดดําเนินการ ดงันี ้
                       1) ประชมุคณะกรรมการจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 10 มนีาคม 2552 
ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห  โดยมีผูเขารวม จํานวน 35 คน  
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                            2) ประชุมคณะทํางานจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที ่12 มนีาคม 2552 ณ 
หองประชุมชัน้ 3 สค. โดยมีผูเขารวม จํานวน 70 คน  
                       3) ประชุมคณะทํางานจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2552 
ณ หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม จํานวน 23 คน 
                       4) การประชุมคณะทํางานการจัดงานวันแหงครอบครวัป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 
2552 ตึกศรีสังวาลย  ชั้น 2  สถค.  โดยมีผูเขารวม จํานวน 40 คน 
                       5) การประชุมคณะกรรมการจัดวันวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552  
ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห  โดยมีผูเขารวม จํานวน 40 คน 
                       6) แถลงขาวการจัดงานวนัแหงครอบครัว ประจําป พ.ศ. 2552  เมื่อวันที ่2  เมษายน  2552    โดยมี
วัตถุประสงค เพือ่เปนการประชาสัมพันธการจัดงานวันแหงครอบครัว ที่กําหนดจัดในวนัที ่ 8    เมษายน  2552   ณ  โรงแรม อโน
มา   ราชประสงค  กทม.  โดยมีผูเขารวม จํานวน 100 คน 
                       7) งานวันแหงครอบครัว ประจําป พ.ศ.2552  มีวัตถุประสงค เพื่อทําพิธีรับพระราชทานเข็ม
เชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแหงครอบครวั แกครอบครวัรมเย็นทั่วประเทศ จํานวน 122 ครอบครัว รวมทั้ง
เปนการรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของวันแหงครอบครัว และเพื่อสงเสรมิและสนับสนุนให
ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาสถาบันครอบครวั วันที่  8    เมษายน  2552  ณ หองรอยัลจูบิลี  บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมจํานวนครอบครัวและจํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น  
2,000  คน 
                       8) รายงานผลการจัดงานวันครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2552 จาํนวนผูเขารวม
กิจกรรม 17,472 คน 
             3.3 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
       1. พัฒนามาตรฐานครอบครัวเขมแข็งใหสามารถนําไปใชในการสงเสริมสถาบันครอบครัวให
เขมแข็งตอไป 

      2. สงเสริมและบรูณาการการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรฐานครอบครัว
เขมแข็งอยางเปนรูปธรรม            

      3. ใหมีเวทีเสริมสรางองคความรู และการดําเนินงานในการพัฒนาสถาบันครอบครวัใหแก
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และภาคีเครอืขาย 

      4. สงเสริม ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ. 255o – 2554  

                    ในชวง 12 เดอืนของปงบประมาณ 2552  มกีารดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา/การฝกอบรม/การ

ติดตามการดําเนินการตามแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชน เกดิผลสําเรจ็ตามผลผลิต รวมทัง้ส้ิน  900  คน  

ดังนี้   
     1) จัดประชุมเตรียมความพรอมกอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเสริมสรางศักยภาพ

ในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารองระหวางวันที่ 22 - 25   กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   เมื่อ
วันที่ 7 – 11 มกราคม  2552  ณ  บานสามขา จ.ลําปาง และ จ.เชียงใหม ผูเขารวม ประกอบดวยวิทยากร 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   77   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

เจาหนาที่ เทศบาล. /ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชนบานรองขี้เหล็ก เพื่อหารือรูปแบบและประเด็นการจัด
อบรมรวมกับวิทยากรและชุมชนบานรองขี้เหล็ก   สํารวจและศึกษาพื้นที่ดูงาน 2 แหง คือ ศูนยชวยเหลือ
ผูหญิงและเด็กชุมชนฟาใหม จ.เชียงใหม และชุมชนบานสามขา หมูที่ 6  ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ  จังหวัด
ลําปาง และสํารวจสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จํานวน 15 คน 
                  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็ง
โดยชุมชนนํารองระหวางวันที่  22 - 25   กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  ณ หองประชุมเฮือนทวีชล ฮอไรซันวิลเลจ
แอนดรีสอรท และสวนพฤกษศาสตรทวีชล ตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน(นํารอง) 8 พื้นที่ 4 ภาค มีผูเขารวม จํานวน 
124 คน 
                3) ติดตามการดําเนินการตาม “แผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชน”  
                    ครั้งที่ 1 ติดตามการดําเนินการตาม “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” นํารองชุมชนไทย
เกรียงพัฒนา  หมู 4 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 
ณ หองประชุม ชั้น 4  เทศบาลเมืองลัดหลวง ผูเขารวมประชุม  จํานวน 30 คน 
                    ครั้งที่ 2 ติดตามการดําเนินการตาม “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” นํารองชุมชน 
บานทุงพัฒนา หมู 10 ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จงัหวัดสตูล เมื่อวันที่ 7 มถิุนายน 2552  ณ ศาลา
เอนกประสงค โรงเรียนบานทุงพัฒนา ผูเขารวมประชุม  จํานวน 80 คน 
                    ครั้งที่ 3 ติดตามการดําเนินการตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนบานรองขี้เหล็ก ตําบล
เชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552  ณ วัดรองขี้เหล็ก ผูเขารวมประชุม 
จํานวน 20 คน 
                    ครั้งที่ 4 ติดตามการดําเนินการตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนบานมวง ตําบลบาน
มวง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 14 มิถนุายน 2552 ณ อบต.บานมวง ผูเขารวมประชมุ จํานวน        
20 คน 
                    ครั้งที่ 5 ติดตามการดําเนินการตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนบานกะทู 3 ตําบลกะทู 
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2552  ณ ชุมชนกะทู 3 ผูเขารวมประชมุ จํานวน 20 คน 
                    ครั้งที่ 6 ติดตามการดําเนินการตาม แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนบานคํากลาง               
ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552  ณ ชุมชนบานคํากลาง ผูเขารวม
ประชุม  จํานวน 30 คน 
                    ครั้งที่ 7 ติดตามการดําเนินการตาม แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนบานหัวตะแบก            
ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2552  ณ อบต.หัวตะแบก ผูเขารวมประชุม   
จํานวน 10 คน 
                     ครั้งที่ 8 ติดตามการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนสุเหรา (เพชรบุรีซอย 
7) 25 กรกฎาคม 2552 ณ มัสยิดดารุลอะมาน พญาไท ชุมชนสุเหรา (เพชรบุรีซอย 7) เขตราชเทวี กรุงเทพ 
ผูเขารวมประชุม  จํานวน 70 คน 
               4) การอบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตรการเลี้ยงลูกอยางถูกวิธีดวยการสรางวินัยเชิงบวก ระหวาง
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2552 ณ หองดินแดง โรงแรมปริ๊นตัน ปารค สวีท ดินแดง กรุงเทพมหานคร 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   78   

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ผูเขารวมประชุม  จํานวน 73 คน 
               5) จัดอบรมหลักสูตร “ภูมิคุมภัย สายใยครอบครัว” ป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสรมิ
สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว รณรงคใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
ภายในครอบครัว และดําเนินชีวิตภายใตหลักคิดคุณธรรมตอไป ระหวางวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2552              
ณ โรงแรมเดอะแกรนด อยุธยา บางกอก กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมจํานวน 133 คน 
                6) การฝกอบรมแนวทางการสํารวจมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ระหวางวันที่ 14- 15 กันยายน 
2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กทม. มีผูเขารวมจํานวน  195 คน 
              7) สํารวจมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งทั่วประเทศ 76 จังหวัด 
              8) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารองใน
รอบป ระหวางวันที่ 26 – 28 กันยายน 2552 ณ โนโวเทล รมิเพ จังหวัดระยอง มีผูเขารวมจํานวน 80 คน   

       3.4 โครงการสงเสริมและประสานการดําเนินงานดานครอบครัวตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ.2551 มี
วัตถุประสงคเพื่อ 
                  1)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ 
(กยค.)และคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.)  
        2)  เพื่อสนับสนุน  สงเสริมและประสานงานใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบคุลากร องคกร 
หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวในเวทวิีชาการระดับชาติดานครอบครัว  
        3)  เพื่อสนับสนุน  สงเสริมและประสานงานใหเกิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
และสมัชชาครอบครัวแหงชาติ 

        4)  เพื่อการติดตามและประสานการดําเนินงานดานครอบครัวขององคกร และหนวยงานที่
ปฏิบัติงานดานครอบครัว  

      โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา และรวบรวมการรายงานผลการจัดกิจกรรมสมัชชา
ครอบครัวทั่วประเทศ มีผูเขารวมจํานวนทั้งสั้น 16,000 คน และมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
                 1) เปนวิทยากรใหองคความรูดานครอบครัว ในการเสวนา “ ตนทางแหงความคิดการสรางสุข
ภาวะครอบครัว”เมื่อวันที่ 19 – 22 มกราคม 2552 ณ ลานโพธิ์ลานไทร วัดอรัญญาวาส  อําเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน โดยมีผูเขารวม จํานวน  300 คน 
                 2) เปนวิทยากรใหองคความรูดานครอบครัว ในโครงการสานสายใย เครือขายครอบครัวและ
เวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ป 2552 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ณ ฮิลลไซดคันทรีโ่ฮม กอลฟ 
แอนด รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผูเขารวม จํานวน  75 คน 
                 3) สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)จัดเวทีสมัชชาครอบครวั 4 ภาค ประจาํป พ.ศ.2552 จํานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคใต  เมื่อวันที่ 12-15 
กรกฎาคม 2552  ครั้งที ่2 ภาคเหนอื  เมื่อวันที ่19-21 กรกฎาคม 2552  ครั้งที ่3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อ
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2552  ครั้งที่ 4 ภาคกลาง  เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552 
                4) จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2552 ในระหวางวันที่ 9 – 10 กนัยายน 2552 
ณ โรงแรมรามาการเดนท โดยมีผูเขารวม จํานวน 838 คน   
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                5) รายงานผลการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2552 มผีูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
14,787 คน 
            3.5 โครงการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริม
การดําเนินงานของกิจการฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย  และเพื่อการเสริมสราง
หลักประกันของครอบครัว 
                             ในชวง 12 เดือนของปงบประมาณ 2552  มีการดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา และเปนวิทยากร
ใหความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะห เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 2,100 คน มีกิจกรรมที่
สําคัญ ดังนี้ 
                    1) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 50 คน 
                    2) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 80 คน 
                    3) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 40 คน 
                    4) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 13 – 16 มกราคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 20 คน 
                   5) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่  22 – 24 มกราคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 350 คน  
                   6) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ  2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 547 คน                     
                   7) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 250 คน          
                   8) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห  
เมื่อวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 30 คน 
                   9) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห  
เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 150 คน 
                 10) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2552 ณ หอประชมุโรงเรียนบานหนองไฮ  อ.วาปปทุม จ. มหาสารคาม โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 100 คน 
                 11) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนบานหนองไฮ  อ.หนองใหญ จ. นครราชสีมา โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 100 คน 
                12) เปนวิทยากรใหองคความรูดานการฌาปนกิจสงเคราะหกับสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมเทศบาลเมืองนาน อ.เมอืง จ.นาน  โดยมีผูเขารวม จํานวน 
83 คน 
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                13) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูและการบรหิารขอมูลงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งเปนการแลกเปลีย่นประสบการณ ความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครัง้ 
                    ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีผูเขารวมจํานวน 150 คน  
                    ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 2 – 3 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน 
โดยมีผูเขารวมจํานวน 150 คน 
                  14) ดําเนนิการสํารวจและศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูลเกีย่วกับการดําเนนิงานการฌาปนกิจสงเคราะห 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะห ในพืน้ที่จังหวัดสิงหบรุี จังหวัดนครสวรรค 
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ระหวางวันที่  8 – 11 กันยายน 2552                     
            3.7 โครงการสงเสริมงานตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อสรางและพัฒนาระบบองคความรูใหแกผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ 
(พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน และผูประนีประนอม)   ตลอดจนหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป ใหสามารถเรียนรูและใชประโยชนจากพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว เกิด
ผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 31,273 คน มีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

            โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา ดังนี้ 
                1) การประชุมคณะทํางาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “1 ป หลังประกาศใชพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” จํานวน 4 ครั้ง ดังนี ้
                   - ครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุม 2 อาคาร 60 ป กรม
ประชาสงเคราะห  โดยมีผูเขารวม จํานวน 38 คน   
                   - ครัง้ที่ 2/2551 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2551  ณ  หองประชุม ชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 35 คน  
                   - ครัง้ที่ 3/2551 เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2551 ณ  หองประชุม ชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 40 คน  
                   - ครัง้ที่ 4/2551 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2551  ณ หองประชุม ชั้น 3 ตึก APCD     โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 29 คน  
               2) การประชุมเตรียมการจัดงานพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา   
                   - ครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 45 คน   
                   - ครัง้ที่ 2/2551 เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2551  ณ  หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 68 คน 
              3) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานรณรงคยุติความรุนแรง ประจําป 51                     
คําสั่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 209/2551 วันที ่ 3  พฤศจิกายน 2551  สถานที ่หอง
ประชุม ชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม จํานวน 25 คน 
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              4) การประชุมวิชาการระดับชาติ  “1 ป หลังประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทาํดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร 9 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี 
โดยมีผูเขารวม จํานวน 1,403 คน 
              5) การจัดงานรณรงคยุติความรุนแรง ประจําป 51 เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2551  ณ ลานสแควร  
เซ็นทรัลเวิลด  กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน  724 คน 
              6) การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครวั     
นํารอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี  ระยอง  พระนครศรีอยุธยา  และนนทบุรี เมือ่วันที่ 16 มกราคม 2552 
ณ หองรัตนโกสินทร โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน 23 คน 
              7) การอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จํานวน 5 รุน ดังนี ้
                    - รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยพฒันาบุคลากร กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีผูเขารวม จํานวน 35 คน 
                         - รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  กรุงเทพฯ  โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 45 คน  
                   - รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 65 คน   
                         - รุนที่ 4  ระหวางวันที่ 9 - 13  มีนาคม  2552  ณ โรงแรมปริ๊นสตั้น  ปารค  สวีท  กรุงเทพฯ  โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 62 คน 
                         - รุนที่ 5  ระหวางวันที่ 23 - 28  มีนาคม  2552  ณ โรงแรมบางกอกพาเลช  กรุงเทพฯ  โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 66 คน 
               8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครวั 
4 ภาค ดังนี้ 
                    - ครั้งที่ 1 ภาคใต ระหวางวันที่ 18-19 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมโนโวเทล เซนทารา อําเภอ
หาดใหญ  จงัหวัดสงขลา ผูเขารวมประชุมจํานวน 134 คน 
                     - ครั้งที ่2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ระหวางวันที่ 2 - 3 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจรญิธานี 
ปริ๊นเซส  จังหวัดขอนแกน ผูเขารวมประชุมจํานวน 172 คน 
                      - ครั้งที ่3 ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 21 - 22 เมษายน 2552 ณ หองเชียงแสน 1-4 โรงแรมเซ็น
ทาราดวงตะวัน อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมประชุมจํานวน 143 คน 

                      - ครั้งที ่4 ภาคกลาง ระหวางวันที่ 29 - 30 เมษายน 2552 ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรม
เจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุมจํานวน 263 คน 
                9) การประชุมหารือเพื่อซักซอมความเขาใจและเตรียมความพรอมในการดาํเนินการจัดสัมมนา      
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทเจาหนาที่ตํารวจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 วันที่  2 เมษายน 2552 ณ หองประชุม  ชัน้ 3 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว มีผูเขาประชุม จํานวน 10 คน 
              10) การประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการการใหความชวยเหลือแกผูถูกละเมดิสิทธิและเสรีภาพจาก
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การกระทําความรุนแรงในครอบครัว ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2552) มีวัตถุประสงค  เพือ่เรงรัดการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจาํป 2552 ตัวชีวั้ดที่ 1.1.4  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การภายใตแผนบูรณาการการใหความชวยเหลือแกผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ  โดยมุงกลุมเปาหมายที่
ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครวั  ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ป และเปนแผนรวมของ 4 

หนวยงานในกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุม  
ชั้น 3 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผูเขารวมประชุม จํานวน 30 คน 
             11) การประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการการใหความชวยเหลือแกผูถูกละเมดิสิทธิและเสรีภาพ
จากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2552) มีวัตถุประสงค  เพื่อรวมกันพิจารณา ดังนี้    
1) ทบทวนแผนปฏิบัติการภายใตแผนบูรณาการการชวยเหลือแกผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยมุงเนน
กลุมเปาหมาย ที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2552 - 2556) 
2)  ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 1 ป ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข และ 3) บูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของ 3 กระทรวงหลัก ในวันที่ 2 มถิุนายน 2552 ณ หองประชุม  ชัน้ 3 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผูเขารวมประชุม จํานวน 20 คน 
            12) จัดอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทของเครือขายกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายในภารกิจของกระทรวงฯ การไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
บทบาทความสําคัญของเครอืขายในการดูแลสังคมและการบังคับใชกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถกูกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว รวม 3 รุน 
                  - รุนที ่1 วันที ่3-5 มิถนุายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จาํนวน 362 คน 
                  - รุนที ่2 วันที ่10-12 มิถนุายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 398 คน 
                  - รุนที ่3 วันที ่24-26 มิถนุายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 374 คน 
            13) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทเจาหนาที่ตํารวจตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” จํานวน 10 รุน รวมจํานวน 5,660 คน  
            14) รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรนุแรงในครอบครัว 
ประจําป 2551 ในสวนภูมิภาค 75 จังหวัด มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20,000 คน 
            15) จัดสัมมนาเรื่อง ความรวมมือในการดําเนินการยุติความรุนแรงในครอบครวั: กาวตอไปของ
นวัตกรรมใหม...พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยพิจารณารางความรวมมือใน            
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ  
                   - ครัง้ที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นจรูี่พารค กรุงเทพฯ จาํนวน 88 คน 
                   - ครัง้ที่ 2 วันที่ 23 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นจรูี่พารค กรุงเทพฯ จาํนวน 88 คน 
            16) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกนัการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
รูปแบบการทํางานของศูนยปฏิบัติการและภาคีเครือขาย การจัดทําแบบบันทึกขอมูลความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยจัดประชุม 4 ภาค ดังนี ้
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                    - ครั้งที่ 1 เขตจังหวัดภาคใต ระหวางวันที่ 18-19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโซฟเทลเซ็นทารา 
หาดใหญ จ.สงขลา จํานวน 134 คน 
                   - ครัง้ที่ 2 เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 31 มนีาคม 2552 –    
1 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริน้เซส จ.ขอนแกน จํานวน 172 คน 
                   - ครัง้ที่ 3 เขตจังหวัดภาคเหนือ ระหวางวันที่ 21-22 เมษายน 2552 ณ โรงแรม เซน็ทารา 
ดวงตะวัน จ.เชียงใหม จํานวน 148 คน 
                   - ครัง้ที่ 4 เขตจังหวัดภาคกลาง ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจาพระยา
ปารค กรุงเทพฯ จํานวน 221 คน 
              17) จัดสัมมนา “ผูประนีประนอมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และอบรมความรู ทักษะ 
เทคนิคการไกลเกลี่ยขอพิพาท”  โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหความรูเพิ่มเติม และสรางเสรมิศักยภาพบุคคล
ใหแกสมาชิกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ผูพิพากษาสมทบ 
เจาหนาที่และเครือขายของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วันที ่22- 24 กนัยายน 
2552 ณ หองสภัุทรา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยฯ จํานวน 153 คน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
4.  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
5. กรอบพนัธกรณีระหวางประเทศ 
   5.1  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of Discrimination against Women : CEDAW) 
   5.2  ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and 

Platform for Action) 
   5.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
6. ปฏิญญา และแผนความรวมมือระหวางประเทศดานสตรีตางๆ ที่ผูนาํรัฐบาลของประเทศไทย

ไดลงนามไว  ไดแก  
    6.1 ปฏิญญาเพื่อความกาวหนาของสตรใีนภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the 

Advancement of Women in  ASEAN)  
    6.2 ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the 

Elimination of  Violence against Women in the ASEAN Region)  
    6.3 แผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย (Work Plan for 

Women’s Advancement and Gender Equality,  2005 - 2010)  
    6.4 แผนปฏิบัติการเพื่อนําปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียนไปสู

การปฏิบัติ (Work Plan to Operationalise the Declaration on the Elimination of  Violence against 
Women in the ASEA Region) เปนตน  
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7. ขอตกลงความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทย โดยรฐับาลไทยเปนหนึ่งใน
สมาชิกผูกอต้ังตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration, 8 August 1967) และมีพนัธกรณีที่จะตอง
ดําเนินการ และสงเสริมการดําเนินการตางๆ ที่เปนการเสรมิสรางความรวมมือในระดับภูมิภาค 

8. ภารกิจของ สค. ในดานการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

9. เครือขายมีความพรอมและประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
10.ความรวมมือของหนวยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย (พม.) 

และเครือขายในพื้นที ่ไดแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)  

11. การใหคําแนะนําปรึกษา การสื่อสาร การประสานงานอยางสม่ําเสมอ 
12. การสนับสนุน และความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรเครือขายในภาคสวนตางๆ เชน กรม

พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

13. พระราชบญัญัติ  กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 
พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดให อปท. มีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ฯลฯ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น จึงมคีวาม
จําเปน ในการสนับสนุนการพัฒนาองคความรู ดานการพฒันาสตรีและครอบครัว ใหแก อปท. เพื่อให อปท. 
ไดมีการดําเนินงานใหสอดรบักับปญหาความตองการของประชาชน   

14. นโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
             15. นโยบายรัฐบาลในการเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 

16. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547 – 2556 
17. แผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครวั พ.ศ.2551 – 2556  
18. พระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

               19. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. เนื่องจากชวงตนปงบประมาณมีสถานการณทางการเมืองไมปกติ ทําใหไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได เปนผลสืบเนือ่งทําใหการดําเนินกิจกรรมในไตรมาสถัดไปตองลาชากวากําหนด  
2. การจัดเก็บขอมูลจากองคกรเครือขาย ตองอาศัยความรวมมือจากองคกรเครอืขายที่เขารวม

โครงการ และมีการตอบแบบประเมินไมสมบูรณ ทําใหไดขอมูลไมครบถวน 
3. การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่/การเปลี่ยนแปลงของการเมือง

ภายในทองถิ่น 
 4. งบประมาณมีจํานวนจํากัด  ทําใหบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ไดเพียง

บางหนวยงาน และบางโครงการ/กิจกรรม 
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5. การเปลี่ยนบุคลากรผูรับผดิชอบ/ประสานงานโครงการ/กิจกรรมทําใหการดําเนินงาน             
ไมตอเนื่อง 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301,สงป.302 และ 

สงป.302/1 
2. โครงการ/กิจกรรม  
3. หนังสืออนุมติัหลักการ/ อนมุัติดําเนินโครงการฯ  
4. รายงานสรปุผลการสัมมนาโครงการตางๆ 
5. ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
6.หนังสือประสานงาน /เชิญเครือขายรวมงาน / กิจกรรม ของ สค. ในวาระตาง ๆ 
7.ภาพถาย CD วิดีทัศน และเทปบันทึกเสียงกระเปาเอกสาร ของที่ระลกึ และอุปกรณตางๆ 
 

เอกสารตามขอ 1 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่ 3.2 
เอกสารตามขอ 2-7 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด :  4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
นางอนุสรณ  อินทรกําแพง                                   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    
นางภรภัทร  เพงไพฑรูย                                    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว            

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
(1) นางวศินี   ทองนวล              
     นายปณิธิ   ปองสนาม           
 (2) นางมาลี  เซียนประเสริฐ                               
     นางสาวศิริพร  สันติกุล             

โทรศัพท :  0 2306 8762 และ 0 2306 8768 โทรศัพท (1) 0 2306 8765 และ (2) 0 2306 8773 

คําอธิบาย :  
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ(ที่ไมใช

เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม           

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  
ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

• การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการจ ะ 
เฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

    สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เสนองานบริการเพื่อใชในการสํารวจความพึง
พอใจ ของผูรับบริการ 2 งาน เดิมที่ดําเนินการวัดความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดแก   
                     1. งานพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสถานภาพสตรีทางการเมืองทองถิน่ ชื่องานบริการ 
“การสัมมนาผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรบัการเลือกตั้งในป 2551” น้ําหนกัรอยละ 
50 กลุมเปาหมาย นายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ังในป 2551 จํานวน 75 จงัหวัด ๆ ละ 4 คน รวม 300 คน 
                     2.  งานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน น้าํหนักรอยละ 50 กลุมเปาหมาย  ประชาชนใน
ชุมชนที่มีการจดัต้ัง ศพค.                
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ 90.20 76.35 83.60 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนกั 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร 

5 N/A 1 0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ดังนี้ 

            1. “ผลักดันมาตรฐาน ศพค. สูการปฏิบัติ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนมีมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อปรับเปลี่ยน
เจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา 4 ภาค ดังนี้ 
                     1) ภาคเหนอื เมื่อวันที ่2 - 5 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  จังหวัดเชยีงใหม 
โดยมีผูเขารวมจํานวน 216 คน 
                     2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่16 - 19 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร  
กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 228 คน 
                     3) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 278 คน 
                     4) ภาคใต เมื่อวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  จังหวัดสุราษฎร
ธานี โรงแรมรอยัลริเวอร  กรงุเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 181 คน 
                 2. การสังเกตการณการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเครือขายศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการประชุมหารือโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อเสริมสรางเครือขาย 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันครอบครวั ดังนี ้
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                     1) การเขารวมสังเกตการณการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
เครือขายศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดลพบุร ีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุม
วิทยาลัยการปกครอง  ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคกลาง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผูเขารวมจํานวน 80 คน 
                    2) โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว  “งานมหกรรม 3 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว” เมื่อวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2551 โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 727 คน 

สค. ไดดําเนินงานพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสถานภาพสตรีทางการเมืองทองถิน่  ดังนี้  
ดําเนินการรวมกับ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  จัด “การสัมมนาผูบริหารและสมาชกิสภา

องคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการเลอืกตั้งในป 2551”  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารและ
สมาชิก อบต. ในการเปนผูบริหารทองถิ่น  และนําแนวคิดมุมมองมิติหญงิชายไปใชในการบริหารทองถิ่น 
ดําเนินการ จํานวน 3  รุน ดังนี้  

รุนที่ 1  วันที่ 23-25 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมเมาเทนทบีช  พัทยา กลุมเปาหมาย คือ 
ผูบริหารและสมาชิก อบต. จากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 82 คน 

รุนที่ 2  วันที่ ระหวางวันที่ 27-29 เมษายน 2552  ณ โรงแรมไทรโยคคันทรี  แอนด สปา  
จังหวัดกาญจนบุรี    กลุมเปาหมาย  คือ  ผูบริหารและสมาชิก  อบต .  จากภาคกลาง   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  จํานวน  77 คน 

รุนที่ 3  วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเดนบีช  ชะอํา  จงัหวัดเพชรบุร ี 
กลุมเปาหมาย คือ ผูบรหิารและสมาชิก อบต. จากภาคกลางและภาคใต  จํานวน 92 คน    

ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจกิจกรรมนั้น  สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการเก็บ
ขอมูลเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ของผูเขารวมสัมมนา “ผูบรหิารและสมาชิกสภา
องคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการเลอืกตั้งในป 2551” ทั้ง 3 รุนเอง  โดยภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา  
สค. ไดจัดสงรายชื่อผูเขาสัมมนาทั้ง 3 รุน พรอมแบบประเมินภาพรวมกิจกรรม ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ
เพื่อดําเนินการตอไปแลว   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
       - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

         - 

หลักฐานอางอิง :  
1.   หนังสือที ่พม 0403/281 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการและ

คาใชจายการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการเลือกตั้ง ป 2551 
2.  หนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/470  ลงวันที ่16 กมุภาพันธ  

2552  เรื่องการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกตั้ง ป 2551 
3.  รายชื่อผูเขารวมการสัมมนา “ผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการ

เลือกต้ังในป 2551” 
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4.  รายงานสรปุผลการสัมมนา “ผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการ
เลือกต้ังในป 2551”สัมมนา “ผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการเลือกตั้งในป 2551” 

  
 

เอกสารตามขอ 1-4 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัด : 5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
     1.นางสาวพัชรา  อุบลสวัสดิ์ 
     2.นางสาววลัยพร  วุฒิไกรศรีอาคม 

โทรศัพท :  02 306 8768 โทรศัพท :   02 306 8783 

คําอธิบาย : 
              ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนด           
ไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการมาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนด
ชองทางหรอืกลไกในการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสวนราชการไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่ม
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับ ภาคประชาชนที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
            การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบรหิารราชการและการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม 
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสขุ 
ของประชาชน 
            การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส 
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทศันะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุนสวนการพฒันา 

โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับ      
ที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะ
นําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 
 ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง            
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 
 ระดับการเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของ        
ในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้         
อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มตัีวแทนภาคประชาชนเขามารวม 
 ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

                 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดบัสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด   
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็น ที่แสดง
เหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกลาว ดังนี้ 

1) นําแนวทาง / แผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ไดจัดทําไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็น 
เพื่อดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   

การดําเนินงาน   
         การพิจารณากําหนดประเด็นฯ สค. ไดนําแนวทาง/ประเด็นของการดําเนินการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมฯ ในป 2551 เรือ่งการจดัทําแผนครอบครัวเขมแขง
โดยชุมชน มาดําเนินการตอเนื่องในป 2552 ในประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน โดยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงาน
จัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายน 2551 ณ ชลพฤกษ 
รีสอรท จงัหวัดนครนายก  โดยจัดกระบวนการใหชุมชน 8 พื้นที่รวมระดมสมองเพื่อสรุป 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปจจัยความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งที่ผานมาในปงบประมาณ 2551 พรอมทั้งใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชนระหวางพืน้ที่ และนําแผนครอบครัวเขมแข็งมาพิจารณา
เพื่อกําหนดประเด็น และแนวทางการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 
ในปงบประมาณ 2552 กําหนดเปน (ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป 2552  

2) วิเคราะหภารกิจหลักหรอืยุทธศาสตรที่สําคัญ ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบหุรอื
เจาะจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตามภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตรที่สําคัญดังกลาวไดอยางชัดเจน   

การดําเนินงาน 
สค. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนําองคกร เมื่อวันที่ 26- 

28 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมคําแสด ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
พิจารณาทบทวนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน  โดยประเด็นยุทธศาสตรการทํา
ใหครอบครัวมคีวามเขมแข็ง ที่ประชุมเห็นวาในประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสราง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   92   

     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน      

                                                                                                                                    รอบ  12  เดือน    

ครอบครัวเขมแข็งและมีคุณธรรม ควรใหนํากลไกระดับพื้นที่มาใชเปนกลยุทธในการ
ทํางาน คือ ใหประชาชน/ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวผานโครงการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชนนํารอง 8 ชุมชน   โดยให
ชุมชนเปนผูกําหนดกรอบ จัดทําแผนและแนวทางการ ดําเนินโครงการ/กจิกรรมตางๆ  
เพื่อครอบครัวเขมแข็งของชุมชนเองในรูปของ คณะทํางานที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน  
และให สค.มีบทบาทในการกํากับ ดูแล สนบัสนุนและติดตามผลโครงการ  

3) ทบทวนขอมูลผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในปที่ผานมา เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

การดําเนินงาน  
          (1) ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชมุชน เมื่อวันที ่15 – 17 กนัยายน 2551 ณ ชลพฤกษ รีสอรท จังหวัด
นครนายก คณะทํางาน/ผูแทนชุมชนนํารอง 8 แหง ไดทบทวนผลการดําเนินงานป 2551 
เรื่องแผนครอบครัวเขมแข็งฯ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะห  และ
ไดจัดทํา(ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง 
ประจําปงบประมาณ 2552  

(2) สค. ผลักดันและสงเสริมใหชุมชนนํารองทั้ง 8  แหงมีการแตงต้ังคณะทํางาน
ประเมินผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 
ประจําปงบประมาณ 2552  
 
 จัดใหมีคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด 

การดําเนินการ 
(1) สค.ผลักดันใหชุมชนจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน

นํารอง ต้ังแตป 2551 เพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ผูแทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล แกนนาํชุมชน อสม. 
และผูแทนชุมชน   

(2) สค. ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกคณะทํางานฯ ชุมชนนํารอง 8 แหง เรื่อง 
แนวทางการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน        
นํารอง เมื่อวันที่  22 – 25 กุมภาพันธ 2552  ณ ฮอไรซัน่วิลเลจแอนดรีสอรท และ        
สวนพฤกษศาสตรทวีชล ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานฯ ใหสามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม โดยประเด็นเนื้อหาองคความรูในการอบรมครัง้นี้ไดจากการสํารวจความ
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ตองการของคณะทํางานแผนฯ 
(3) สค.ผลักดันใหชุมชนทั้ง 8 ชุมชนนํารอง แตงต้ังคณะทํางานประเมินผลการ

ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชนนํารอง ประจําป
งบประมาณ 2552 ของแตละพื้นที่ขึ้น ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ /องคกรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ และผูแทนจากชุมชนที่ไมใชคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชน 
 จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยนําผลการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวขางตน มาใชประกอบดวย 

การดําเนินงาน 
  (1) จากผลการดําเนินงานในป 2551  สค.และคณะทํางานฯ ชุมชนนํารอง 8 แหง 

รวมทั้ง พมจ. พิจารณาเห็นวาแผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชนตองดําเนนิการตอเนือ่ง        
จึงจะบรรลุเปาหมายของการใหประชาชนเขามามสีวนรวมในเรื่องครอบครัว โดยไดนําผลการ
สํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชน เมื่อป 2551 และแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน
มากําหนดกรอบแนวคิด/แนวทางในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ใน
ปงบประมาณ 2552 คือ ทางการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ครอบครัวเขมแข็ง โดยชุมชนนํารอง ประจาํป 2552  

 (2) ชุมชนไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็ง
โดยชุมชน  ซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย แผนการดําเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน และผลที่คาด
วาจะไดรับ 

2  จัดใหมีชองทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและ 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และสรุปผล
ความคิดเห็นที่ไดจากประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ
ดังกลาว 

การดําเนินงาน 
(1) สค.จัด workshop และ focus group แกคระทํางานฯ ใหมีกระบวนการจัดทํา

แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชน และแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 
ประจําปงบประมาณ 2552  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของชุมชนและหนวยงานในพืน้ที่นํารอง 

(2) ชุมชนมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและหนวยงานในพื้นที่
อยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการจัดเวทีประชาคมของชุมชน การประชาสัมพันธเสียง
ตามสายชุมชน การพบปะพูดคุย การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการโดยวิธีอยางงาย และจากการประเมินระดับการมีสวนรวมใน
กิจกรรม/โครงการตางๆ ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก พมจ. อบต./
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เทศบาล อสม. วัด/มัสยิด โรงเรียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เปนตน  
(3) สค. มีการดําเนินการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนฯเพื่อ

รับฟงผลการดาํเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งสํารวจและสอบถามความตองการ
ของชุมชนในการที่จะให สค. สนับสนุนการดาํเนินงาน โดยเจาหนาที่ สค. ติดตามดวย
ตนเองในพื้นทีแ่ละทํา workshop รวมกับชุมชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2552 และเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารกับ
คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน และ พมจ.ผานทาง E-mail Group  
 
 สวนราชการและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางที่ไดจัดทําไวในระดับคะแนนที่ 1 รวมทั้งนําสรุปผลความคิดเห็นมาใช
ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดังกลาวไดแลวเสร็จ และ
รายงานผูบริหาร  ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  โดยแผนงาน /โครงการ /
แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและ
ประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 
การดําเนินงาน 
          สค. และคณะทํางานภาคประชาชน คือ คณะทํางานฯ ชุมชนนํารอง 8 แหง ได
รวมกันผลักดันและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัว
เขมแข็ง ประจําป 2552 ซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของชุมชน ทั้ง 8 แหง 
ดังตอไปนี้ และไดรายงานใหผูบริหารทราบแลวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 
          

ชุมชน โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชนสุเหรา  
(เพชรบุรี ซอย 7) เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 

โครงการศูนยเรียนรู (ชุมชนสุเหรา) 

ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา  
ต.บางจาก อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 

โครงการเยาวชนหางไกลพิษภัยเกมส 

ชุมชนบานรองขี้เหล็ก  
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 
 

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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ชุมชนบานมวง  
ต.บานมวง อ.แจหม จ.ลําปาง 

โครงการครอบครัวพอเพียง 
 
 

ชุมชนบานหัวตะแบก  
ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย 

โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 

ชุมชนบานคํากลาง  
ต.โนนหนามแทง อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ 

โครงการครอบครัวสรางสุข...อยูแบบพอเพียง 

ชุมชนบานทุงพัฒนา  
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตลู 

โครงการครอบครัวคุณธรรม โครงการลานกีฬา
เพื่อสุขภาพ  และโครงการบานสวยดวยมือเรา 

ชุมชนบานกระทู ๓  
ต.กะทู อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

 

• สค.นําเสนอผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผน
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ระหวางวันที่ 15 – 17 กันยายน 2551 ณ ชลพฤกษ รี
สอรท จังหวัดนครนายก ซี่งประกอบดวย (ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป 2552 ของทั้ง 8 ชุมชนใหผูบริหาร 
(ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว) รับทราบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 โดยไดนํากิจกรรมการ
ดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 8 ชุมชน มาบรรจุเปนกิจกรรม
ยอย ในกิจกรรมหลักการดําเนินงานมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน
ภายใต “โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2552” ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

• สค.ไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2551 และไดโอนเงินสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2552 ใหชุมชนนํารอง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ชุมชนไดจัดทําขึ้นและผานการทบทวนโดยชุมชนแลว 
ชุมชนละ 40,000 บาท  

• ชุมชนเริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป 2552 ของทั้ง 8 ชุมชน  
 

3  ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน  
โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว 
ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ในระดับคะแนน 2 อยางสม่ําเสมอ และ 
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มีการจัดทํารายงานสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอตอผูบริหาร 
ของสวนราชการและสื่อสารใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่
เกี่ยวของรับทราบ 

การดําเนินงาน 
          จากการติดตามการดําเนินโครงการของชุมชนนํารอง 8 แหง ของ สค.ทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ พบวา 

(1) ชุมชนทั้ง 8 ชมุชน ดําเนินกจิกรรมโครงการตามแผนงานที่กําหนดไวเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว และไดมีการสื่อสารใหประชาชนในพื้นทีแ่ละ Stakeholder ของโครงการฯ 
ไดรับทราบโดย ไดมีการประชุมคณะทํางานเพื่อปรึกษาหารือและติดตามความกาวหนา
งานอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปของการประชุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน 
การพูดคุยแบบสภากาแฟ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การจัดเวทีประชาคม
เพื่อชี้แจงและรายงานความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม 
        (2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการโดยคณะทํางาน
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ชมุชนแตงต้ังขึ้น โดยจะมีการสรุปเปน
รายงานผลการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

(3) สค. มีการติดตามความกาวหนา ใน 2 ลกัษณะ คือ การติดตามความกาวหนา
โครงการอยางไมเปนทางการผานการประสานใหชุมชนแจงขาวการดําเนินงานทาง
โทรศัพทและ E-mail group ให สค.ทราบ อยางเปนทางการ ทํา 2 วิธี คือ การลงพืน้ที่
ไปจัด workshop พูดคุยและดูผลงานของชมุชนในพื้นที ่โดยใหคณะทํางานรายงาน
ความกาวหนาโครงการใหทราบเปนระยะๆ โดยเริ่มลงพื้นที่ต้ังแตชวงปลายเดือน
พฤษภาคมเปนตนมา จํานวน 8 ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ประจําป 2552 เมือ่วันที่ 26-28  
กันยายน พ.ศ. 2552 ณ  โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอรท อ.แกลง  จ.ระยอง   

(4) ประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน โดยเจาหนาที่ สค. ดําเนินการทํา AAR 
สรุปบทเรียน  

4 1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง
ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ โดยใหความสําคัญกับ 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

i. ชุมชนไดมีการจัดเวทีเพื่อนําเสนอผลใหแกชมุชนรับทราบอีกครั้ง เชน มีการ
มอบรางวัลผูชนะการประกวด ใบประกาศสําหรับผูผานการอบรม เปนตน 

ii. ชุมชนจัดทําและสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2552 

iii. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชนนํารองในรอบป เมื่อวันที่ 26-28  กนัยายน พ.ศ. 2552 ณ  โรงแรมโนโว
เทล ริมเพ รีสอรท อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีการจัด focus group ใหชุมชน
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วิเคราะหความสําเร็จของชุมชน  วิเคราะหแผนงานที่ดําเนินการอยูมีการ
ออกแบบแผนงานอยางไร : การกําหนดเปาหมาย /วิธีการไปใหถึงเปาหมาย/ กล
ยุทธสําคัญ ความกาวหนาตามแผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ และเปาหมาย  ปจจัยที่
มีผลตอการดําเนินงาน รวมทัง้วิเคราะห และทบทวนเปาหมายของแผนงานและ
แนวทางการเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 
2. เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหประชาชนและกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของรับทราบ 

การดําเนินงาน 
i. ชุมชนไดมีการจัดเวทีเพื่อนําเสนอผลใหแกชมุชนรับทราบอีกครั้ง เชน มีการมอบ

รางวัลผูชนะการประกวด ใบประกาศสําหรับผูผานการอบรม เปนตน 

ii. เผยแพรประชาสัมพันธงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนผานบูธนิทรรศการ
ของสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวในเวทีโครงการเสริมสรางการทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และอยูระหวางการจัดทํา website 
โครงการ 

 
5  จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในปตอไปเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและ
ไดรับความเห็นชอบ 

การดําเนินงาน 
        จากผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 มาตั้งแตปงบประมาณ 2551 - 2552 พบวา 
ประเด็นเรื่องแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนเปนประเด็นที่เปดโอกาสใหประชาชน
เฉพาะกลุมเขามามีสวนรวมเทานั้น ดังนั้น สค. ควรจัดทําแนวทางหรือแผนการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมของ สค. โดยมีผูแทนจากทุกสํานัก/กองเปนคณะทํางาน ในการ
จัดทํา เพื่อใหประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการครอบคลุมภารกิจตางๆ ของ สค. มิใชเฉพาะภารกิจหรือ
กิจกรรม/โครงการใดเพียงอยางเดียว   
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 
(1) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนน 
ที่ได 
(2) 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนกั 
(1) *(2) /100 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 ระดับ 5 5 0.2000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
        1. สค. ไดผลักดันใหชุมชนนํารองดําเนินการการสํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชน เมือ่ป 2551 
โดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ไดนําปญหาและประเด็นหวงใยดานครอบครัวของชุมชนที่ไดจากผลการสํารวจ
มารวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ขึน้ โดยมุงหวังเพื่อแกไข ปองกัน เฝาระวังและสงเสริมความ
เขมแข็งของครอบครัวในชุมชน ภายใต “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน”  ซึ่งประกอบดวย แผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนทุกขั้นตอนโดยการจัดเวที
ประชาคมเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็นและรวมจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็ง 

สค. ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชน 
ระหวางวันที่ 15 – 17 กนัยายน 2551 ณ ชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยไดเชิญผูแทนจาก
คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารองทั้ง ๘ ชุมชน ไดแก  ชุมชนสุเหรา (เพชรบุร ีซอย ๗) 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนบานรองขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  ชุมชนบานหัว
ตะแบก ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรรีัมย ชุมชนบานมวง ต.บานมวง อ.แจหม จ.ลําปาง ชุมชนไทยเกรียง
พัฒนา ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ชุมชนบานคํากลาง ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.
อํานาจเจริญ ชุมชนบานทุงพฒันา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล และชุมชนบานกระทู ๓ ต.กะทู อ.เมือง จ.
ภูเก็ต รวมทั้งเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด อบต./เทศบาลในพื้นที่
มารวมกันสรุปผลการดําเนินงานและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปจจัยความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งที่ผานมาในปงบประมาณ 2551 พรอมทั้งไดนําแผนครอบครัวเขมแข็งที่ไดจัดทําขึ้น
ดังกลาวมาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็น และแนวทางการดําเนินงานตามแผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชน 
ในปงบประมาณ 2552 คณะทํางานแผนฯและหนวยงานในทองถิน่จึงไดรวมกันจัดทํา (ราง) แผนปฏิบติัการ
การดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป 2552 ตอไป ไดผลดังนี้ 
 1) ชุมชนสุเหรา (เพชรบุรี ซอย 7) กรุงเทพมหานคร มีแผนดําเนินโครงการศูนยเรียนรู (ชุมชน
สุเหรา) 
 2) ชุมชนบานรองขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม มีแผนดําเนินโครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 3) ชุมชนบานหัวตะแบก ต.ประทัดบุ จ.บุรีรัมย มีแผนดําเนินโครงการลด ละ เลิก อบายมุข 
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 4) ชุมชนบานมวง ต.แจหม จ.ลําปาง มีแผนดําเนินโครงการครอบครัวพอเพียง 
 5) ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีแผนดําเนินโครงการ
เยาวชนหางไกลพิษภัยเกมส 
 6) ชุมชนบานคํากลาง ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ มีแผนดาํเนินโครงการครอบครัว
สรางสุข...อยูแบบพอเพียง 

7) ชุมชนบานทุงพัฒนา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล มีแผนดําเนินโครงการครอบครวัคุณธรรม 
โครงการลานกฬีาเพื่อสุขภาพ  และโครงการบานสวยดวยมือเรา  

8) ชุมชนบานกระทู 3 ต.กะทู อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีแผนดําเนินโครงการครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง 

จากนั้นนําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป 
2552 ใหที่ประชุมซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ( ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว)  
และเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด เจาหนาที่ อบต./เทศบาล คณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็ง ( ไดแก เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อนหญิงและมูลนิธิเครือขายครอบครัว) ไดรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป
งบประมาณ 2552  

2. จาก (ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป
งบประมาณ 2552 ที่ไดจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2551 นั้น คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชนของทั้ง 8 ชุมชน ไดนํารางแผนฏิบัติการดังกลาวกลับมาพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2552 ซึ่งแผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป
งบประมาณ 2552 ไดจัดทําขึ้นโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนทุกขั้นตอนโดยการจัด
เวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็นรวมกําหนดประเด็น วางแผนและดําเนินการ
กิจกรรมโครงการในพื้นที่ โดยมีหลายพื้นที่มีความคืบหนาของการดําเนินงานไปแลวประมาณรอยละ 60 %  
นอกจากนี้ชุมชนนํารองสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในระดับทองถิ่น (ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาล สํานกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด) ทั้งทางดานวิชาการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ และงบประมาณในการขับเคลื่อนและขยายผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของชุมชนเปน
อยางดี  ซึ่งแตละชุมชนมีแผนปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง ประจําป
งบประมาณ 2552 ที่ผานการทบทวนโดยชุมชนเรียบรอยแลวแลว โดยทั้ง 8 ชุมชนมีแผนดําเนินโครงการ/
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
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ชุมชน แผนปฏิบัติการ 
ชุมชนสุเหรา  
(เพชรบุรี ซอย ๗) เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 

โครงการครอบครัวอบอุน สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเขมแข็ง 
 
 
 

ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา  
ต.บางจาก อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 

โครงการครอบครัวเขมแข็ง หางไกลพิษภัยเกมส 
 

ชุมชนบานรองขี้เหล็ก  
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

• การอบรมเรื่องเทคโนโลยียุคใหมกับเยาวชน 

• การอบรมเรื่องเทคโนโลยียุคใหมกับผูปกครอง
ของเยาวชน   

• การอบรมสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุและ
ถายทอดภูมิปญญาแกเยาวชน 

• การถายทอดภูมิปญญาทองถิน่และการแสดง
ทองถิ่นแกเยาวชน 

• กิจกรรมลดคาใชไฟฟาและรณรงคลด ละ เลิกดื่ม
เหลา 

• ลดการใชไฟฟาและประหยัดพลังงาน 
ชุมชนบานมวง  
ต.บานมวง อ.แจหม จ.ลําปาง 

โครงการปลูกตนไมเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการรณรงคให
ครอบครัวในชมุชนมีการดํารงชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียง 
และสรางพฤติกรรมการออมระยะยาวของครอบครัวใน
ชุมชนในรูปของมูลคาจากไมเศรษฐกิจ 

ชุมชนบานหัวตะแบก  
ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 

โครงการงานโศกงานเศราปลอดเหลา  ปลอดอบายมุข 
 

ชุมชนบานคํากลาง  
ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 

โครงการครอบครัวสรางสุขอยูแบบพอเพียง 
 

ชุมชนบานทุงพัฒนา  
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตลู 

3. โครงการครอบครัวคุณธรรม 
4. โครงการบานสวยดวยมือเรา 
5. โครงการลานกีฬาสําหรับครอบครัว 
6. โครงการครอบครัวสุขภาพดี 

ชุมชนบานกระทู ๓  
ต.กะทู อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมในครอบครัว 
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3. สค. ไดผลักดันและสงเสริมใหชุมชนนํารองทั้ง 8  แหงมีการแตงต้ังคณะทํางานประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชนนํารอง ประจําปงบประมาณ 2552 ของแตละ
พื้นที่ขึ้น ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ /องคกรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมที่
เกี่ยวของ และผูแทนจากชุมชน โดยการประเมินผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดังกลาวชุมชนจะเปนผู
พิจารณาคัดเลือกคณะทํางาน จากนั้นจึงเปนบทบาทหนาที่ของคณะทํางานในการกําหนดรูปแบบการประเมิน 
กําหนดเปาหมาย เกณฑการประเมินและดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานครอบครัวของชุมชนตอไป  โดยคณะทํางานจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานและชี้แจงผลการประเมินใหชุมชนทราบเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

4. ชุมชนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนครอบครัวเขมแข็ง 
ประจําป 2552 ของทั้ง 8 ชุมชน ไดมีการใหคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนเปนกลไกในการ
ขบัเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสวนกลางและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด ซึ่งจัดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและหนวยงานในพื้นทีอ่ยางตอเนื่อง และ
สงเสริมใหชุมชนและหนวยงานในพื้นที ่เชน อบต./เทศบาล วัด/มัสยิด โรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ต้ังแตรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมติดตามประเมินผล โดยผานกระบวนการจัด
เวทีประชาคมของชุมชน การประชาสัมพันธเสียงตามสายชุมชน การพบปะพูดคุย การสํารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจตอการดําเนินงานกิจกรรมโครงการโดยวิธีอยางงาย และจากการประเมินระดับการมีสวน
รวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก พมจ. อบต./เทศบาล อสม. วัด/
มัสยิด โรงเรียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เปนตน 

5. คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชนไดมีการประชุมคณะทํางานเพื่อปรึกษาหารือและ
ติดตามความกาวหนางานอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปของการประชุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน 
การพูดคุยแบบสภากาแฟ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การจัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจงและรายงาน
ความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม 

6. การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  22 – 2 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง 

การเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด      
รีสอรท และสวนพฤกษศาสตรทวีชล ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ผูเขารวมการอบรม 
ประกอบดวย คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 8 ชุมชนนํารอง เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาลตําบล เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เครือขายสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว รวม 119 คน สาระสําคัญของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย กิจกรรมสานสัมพันธ 
การบรรยายและกิจกรรมกลุม เรื่อง “บทบาทและความสัมพันธระหวางหญิงชายในครอบครัว” การบรรยาย
เรื่อง “การใหคําปรึกษาดานครอบครัว”  “การนําแนวคิดการสรางวินัยเชิงบวกมาประยุกตใชในครอบครัว” 
“หลักการเขียนโครงการ” การฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ และการศึกษาดูงานศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็ก
ชุมชนฟาใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม และชุมชนบานสามขา จ.ลําปาง โดยเนื้อหาสาระของการอบรมไดจากการ
สํารวจความตองการองคความรูของคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ต้ังแตป 2551 
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     ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2552  สค. รวมกบั องคการ SAVE THE CHILDREN 
SWEDEN จัดอบรมใหความรูแกคณะทํางานในพื้นทีแ่ผนครอบครัวเขมแข็งและศูนยพฒันาครอบครัวใน
ชุมชน  อบรมหลักสูตร “การเลี้ยงลูกอยางถูกวิธีดวยการสรางวินัยเชิงบวก” เพื่อเสริมสรางแนวคิดใหม          
ในบทบาทที่เหมาะสมของการเปนพอแมและการเลี้ยงลูกโดยมีเปาหมายระยะยาว เพื่อใหผูเขารวมอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชและถายทอดสูชุมชนตอไป  

7. เผยแพรประชาสัมพันธงานแผนครอบครวัเขมแข็งโดยชมุชนผานบูธนทิรรศการของสํานัก
สงเสริมสถาบันครอบครัวในเวทีโครงการเสริมสรางการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2552 และอยูระหวางการประสานกลุมการวิจัยและสารสนเทศเพื่อจัดทํา web page งานแผนครอบครวั
เขมแข็งโดยชมุชน ใน website ของสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 

 8. การติดตามความกาวหนา ใน 2 ลักษณะ คือ  
     - การติดตามอยางเปนทางการ ไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่ โดยการจัด 

workshop เพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งสํารวจและสอบถามความตองการของ
ชุมชนในการทีจ่ะให สค. สนบัสนุนการดําเนินงาน จํานวน  8 ครั้ง 

     - การติดตามอยางไมเปนทางการ  โดยติดตอสื่อสารกับคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชน และพมจ.ทางโทรศัพทและไดเพิ่มชองทางการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานทาง E-mail Group  

9. กระบวนการจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชน แผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2552 การดําเนินงานตามแผนฯ และการนําเสนอแผนและผลการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการของทั้ง 8 ชุมชนนัน้ไดมกีารใหคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสวนกลางและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ซึ่งจัดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและหนวยงานในพืน้ที่อยางตอเนือ่ง 
และสงเสริมใหชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ เชน อบต./เทศบาล วัด/มัสยิด โรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ต้ังแตรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมติดตามประเมินผล โดยผานกระบวนการจัด
เวทีประชาคมของชุมชน การประชาสัมพันธเสียงตามสายชุมชน การพบปะพูดคุย การสํารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจตอการดําเนินงานกิจกรรมโครงการโดยวิธีอยางงาย และจากการประเมินระดับการมีสวน
รวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก พมจ. อบต./เทศบาล อสม. วัด/
มัสยิด โรงเรียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เปนตน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       

i. ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด / เทศบาล/ 
อบต. สวนใหญใหการสนับสนุนทั้งทางดานบุคลากร งบประมาณบางสวนและเห็นความสําคัญของงานแผน
ครอบครัว โดยบางจังหวัดมีแผนที่จะขยายผลตอไปยังชุมชนใกลเคียง 

ii. คณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนมีความตั้งใจและจริงจังที่จะทํางานเพื่อพัฒนา
ครอบครัวในชมุชนใหมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น 

iii. ผูนําหรือแกนนาํชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ 
iv. ชุมชนเองมีทนุทางสังคมที่ดีและมีความแนนแฟนภายในชมุชน จึงใหความรวมมือเปนอยางดี  
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1.ขั้นตอนกระบวนการโอนเงนิใชเวลาคอนขางนาน ทําใหระยะเวลาดําเนินกิจกรรม/โครงการของ

ชุมชนจํากัด 
2. งบประมาณจํากัด 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     
1. สค. ควรมีการทบทวนประเด็นและแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปตอไป  
2. เห็นควรใหมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาประเด็นและแนวทางการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในแตละป เพื่อใหการจัดทําแนวทางหรือแผนการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมของ สค.เปนไปอยางมีระบบ   
หลักฐานอางอิง :  
                1.สรุปผลการดําเนินงานโครงการแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ประจําป 2552 
ระดับที่ 1 
                2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน   
               3. (ราง) แผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนครอบครวัเขมแข็ง ประจําป 
2552 
               4. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนําองคกร 
               5. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชน  
               6. รายงานผลการทบทวนแผนปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนครอบครัว
เขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2552 
               7. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 
               8. รายงานการประชุมแนวทางการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็ง
โดยชุมชนนํารอง 
              9. แผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ประจําป 2552 
ระดับที่ 2 
              10. ภาพกิจกรรมการจัด workshop และ focus group แกคณะทํางานฯ เพื่อใหมีกระบวนการ
จัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนและแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ประจําป 
2552 
               11. ผลการประเมินกิจกรรมโครงการและภาพกิจกรรม 
               12. ภาพการติดตามความหาวหนาของการดําเนินงานตามแผนฯ               
               13. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ป 2552 
              14. แผนปฏิบัติการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนครอบครวัเขมแข็ง ประจําป 2552 
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              15 บันทึกการรายงานผลการสัมมนา ที่ พม 0404/1888 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 
              16.หนังสืออนุมัติหลักการและดําเนิน “โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2552” 
ระดับที่ 3 
              17.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ประจาํป 2552 
ระดับที่ 4 
              18. รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ 
              19. ภาพกิจกรรมและเนื้อหาการจัดบูธนิทรรศการ 
              20. Website โครงการ 
ระดับที่ 5 
               21. ผลการทบทวนตัวชี้วัดที่ 5    
 
เอกสารตามขอ  -  ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่ 5 
เอกสารตามขอ 1-21  และหลักฐานอื่น  ๆทีเ่กี่ยวของ จัดเกบ็ไว ณ สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
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                                                                                                                                        รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด :  6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองกลาง ผูจัดเกบ็ขอมลู :  หัวหนาฝายนิติการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย :  
                พจิารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการสําคญัที่ไดรับการจดัสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคลือ่น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  สค. ไดศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ 
ดังนี้ 

− ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
− ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ 
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  

2) การปฏิบั ติหน าที่ ไปในทางที่ทํ า ใหประชาชนขาดความเชื่ อถือ 
ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

 3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 − ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในปที่ผานมา 

− ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

- วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการ 
ตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สค. ไดนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค. พรอม
ทั้งกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ไดอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม  
 สค.ไดระบุกิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางครบถวน  และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการ
สําคัญทั้ง 3 โครงการ  ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค.  

 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสค.  ไดรับความเห็นชอบจากผอ.สค. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 และไดนํา
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  สค .ไดดํ า เนินการตามแผนปฏิบั ติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน 

4  ตัวชี้ วัดที่ สค . ไดระบุในแผนปฏิบั ติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จตามเปาหมาย 

5  ตัวชี้วัดที่ สค. ไดระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 
 สค. ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูง และไดจัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชดุ พรอมกับรายงานการ
ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดอืน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนกั 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3 5 5 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี ้
1. ไดศึกษา วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สค. 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ สค. 

2. ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ สค. ประจําป 2551  โดยติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ  

3.ไดพิจารณาผลการดําเนินงานและผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการฯ ตามแผนงานปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป 2551 มาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  4.ไดเผยแพรแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใส
สะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานกังานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  โดยไดแจงเวียนใหสํานัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ และ
เผยแพรทางเวป็ไซต www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 

5. ไดดําเนนิการตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดครบถวนและมีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 

6. ไดติดตามผลการดําเนินการตามแผนกลยทุธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ 2552 โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับปงบประมาณ 2553 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
-     
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 -  

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 - 
หลักฐานอางอิง : 1. รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการใสสะอาด สค. ครั้งที่  
1/2551 

  2. สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน ป 2551  
  3. สําเนาหนงัสือที่ พม 0401/6544 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติหลักการใน

การจัดทําโครงการในการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
  4. สําเนาหนงัสือที่  พม 0401/ว 5585 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เรื่อง  ขอเชิญรวมกิจกรรม   

“จากวันแมสูวันพอ 116 วัน สรางสามัคคคี” โดยมีการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
- กิจกรรมบริจาคฝากระปองสรางขาเทียม โดยนําฝากระปองอลูมิเนียมไปบริจาค ณ 

มูลนิธิ      ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตปอมปราบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
- กิจกรรมเลี้ยงอาหารและสรางความสุขใหแกเด็กกําพรา ณ บริเวณสถานสงเคราะห

เด็กหญิงบานราชวิถี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
- กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 
- พิธีสงมอบธงสัญลักษณ “จากวันแมสูวันพอ 116 วัน สรางสามัคคคี” ใหกับสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ หองประชุมชัน้ 3 สค. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
  5. สําเนาหนงัสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว1164 ลงวันที ่10 มีนาคม 2552 และสําเนา

หนังสือ       ดวนที่สุด ที่ พม 0401.5/ว 126 ลงวันที่ 10 มนีาคม 2552 เรือ่ง แผนปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตฯ 

  6. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงและคณะทํางานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สค. ครั้งที่ 2/2552 

  7. สําเนาหนงัสือ ดวน ที ่พม 0401/1257 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สค. และสําเนาคําสั่ง สค. ที่ 30/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2552 

  8. สําเนาหนงัสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1469 ลงวันที ่25 มีนาคม 2552 เรือ่ง แกไข
เพิ่มเติมแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบและแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  9. สําเนาหนงัสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/1535 ลงวันที ่30 มีนาคม 2552 เรื่องแผนกลยุทธ
การปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 
2555 
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  10 สําเนาหนาเว็ปไซต ที่ไดมีการแผยแพรแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

  11.สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว1574 ลงวันที ่31 มีนาคม 2552 เรือ่งเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และ
แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

12. สําเนาหนังสือที่ พม 0405/253 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เรื่องขออนุมติัหลักการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองคการ กิจกรรมการสรางความตะหนักการมีจิตสํานึกสาธารณะในการ
ทํางานเพื่อสังคมโดยผานกิจกรรมการปลูกปาอนุรักษน้ําในระบบชลประทาน ที่เขื่อนขนุดานปราการชล จ.
นครนายก 

13. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1934 ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2552 เรื่องขออนุมติคาใชจายใน
การดําเนินงานโครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด กิจกรรม BIG CLEANINGDAY 

14. สําเนาหนังสือที่ พม041/336 ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2552 เรือ่งขออนมุัติหลักการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
“การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาลของ อบจ.เชียงราย” ซึ่งไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มีการ
จัดการที่ดีประจําป 2550-2551 

15. สําเนาหนังสอื ที่ 0401/ว 3811 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2552 เรือ่งขอความรวมมือเผยแพร 
CD องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และสําเนาหนังสือ ที่ 0401.3/1239 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2552 เรือ่ง
ขอความรวมมือในการนําขอมูลลง Website สค. 

16. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401/4302 ลงวันที่ 17 กนัยายน 2552 เรื่องขออนุมัติหลักการใน
การจัดโครงการเสริมสรางการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กิจกรรม สค. อาสาทําความดีเพื่อสังคม ณ ศูนย
พัฒนาการจัดสวัดิการสังคมผูสูงอายุ บานบางละมุง วันที่ 28 กนัยายน 2552 

17. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401/6571 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เรื่องขออนุญาตเผยแพร
วารสารสตรีและครอบครัวและ ส.ค.ส ปใหม และสําเนาหนงัสือ ที่ พม 0401/4365 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 
เรื่องขออนญุาตเผยแพรวารสารสตรีและครอบครัว และใบสมัครสมาชิกเครือขาย “สํานักงานโปรงใสกับ สค.” 
จํานวน 53 คน 

18. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401.3/1570 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เรื่องสรปุผลการปฏิบัติตาม
แผน    กลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และ
แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ 2552 

19. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0401/4782 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เรื่องรายงานขอมูลการรับ
เรื่องรองเรียนและวิธีการจัดการขอรองเรียน และสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน ประจําป
งบประมาณ 2552 
เอกสารตามขอ 9 และ 18 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วัดที่ 6 
เอกสารตามขอ 1-8, 10-17,19-26  และหลักฐานอื่น  ๆที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ  สค. 
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ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป  กองกลาง      

โทรศัพท :  02-306-8745 โทรศัพท :   02-306-8746 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดย สวนราชการ
ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย ที่กําหนดไวในแตละ
ระดับ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 สค. ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
- จัดสถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการ บริเวณดานหนาฝายบริหารทั่วไป 

กองกลาง สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกทาง 
website ของ สค. owf@women-family.go.th 

- สค. ไดมีคําสั่งที่ 12/2550 แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร 
เพื่อใหบริการสําหรับประชาชนผูมาขอขอมูลขาวสาร 
      - มีปายแสดงที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ที่สามารถใหบริการขอมูล  ที่เขาใจ
งายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

2 สค. ไดจัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

- โดยไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ใหครบถวน เปนปจจุบัน  เชน แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจายประจําปของ สค. การประกาศ ประกวดราคาและประกาศสอบ
ราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนา สวนราชการลงนามแลวและขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

-   สค. ไดจัดทําแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ที่จัดพิมพลงราชกิจจานุเบกษา 
ไดแก โครงสรางและการจัดองคกร สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ วิธีดําเนินงาน 
กฎกระทรวง มติ ครม. ขอบังคับ คําสั่ง ฯลฯ    ตามมาตรา 9 (1)-(8) อยางชัดเจนและ
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว จํานวน 8 แฟม 

-   จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจน และ
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

3 สค. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดย 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- สค. มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการมอบใหผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะตามคําสั่งเลขที่ 115/2549 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2549 เลขที่ 188/2549 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  

- สค. มีคําสั่งที่ 66/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ดําเนินการปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มผูบริหารในคณะกรรมการขอมูลขาวสารเพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
       -  ผูบริหารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการอยางเครงครัด  
       -  ผูบริหารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหความสําคัญ
เพิ่มพูนความรูดานการดําเนินการศูนยขอมูลขาวสารราชการ  โดยอนุมั ติให
ผูรับผิดชอบ เขารวมสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2552 
       -  มีการรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานของรัฐ ตามแบบฟอรม
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและรายงานกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวน
ราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

-  จัดอบรมใหความรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ตาม พรบ. อยางทั่วถึงไมนอยกวา 3 ชั่วโมง   ตามบันทึกที่ พม 0401/4702 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2552 บรรยายใหความรูพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และ
กิจกรรมเผยแพร  ”ตลาดนัดความรู” ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2552 
      -  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ฉบับประชาชนเพื่อให
ทราบถึงสิทธิประโยชน ขั้นตอน วิธีการขอขอมูลขาวสารราชการตาม พรบ. 
ดําเนินการจัดสงใหหนวยงานตางๆ พรอมแบบฟอรมตอบรับการมอบประชาชนเพื่อ
แลกจายใหประชาชนเปนชองทาง 1 ในการเผยแพร 

-  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คําจํากัดความและ
ขอบเขต ที่มีความสําคัญ วิธีปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ตองทราบและ
ประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ สค. และขอมูล
สวนบคุคล เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติ 
      -  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตอบคําถาม ขอเสนอแนะ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 
      -  การจัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่งเพื่อใหประชาชนไดรูจัก 
สค. ภารกิจและสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเคา เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  วันที่ 25 เมษายน  2552 และ วัดมวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ฯลฯ 
      -  การจัดกิจกรรมมหกรรม ตลาดนัดความรูของ สค. เพื่อใหขาราชการเจาหนาที่
ของ สค. และหนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. ไดรับ ความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมทั้งไดจัดต้ังซุมนิทรรศการศูนยขอมูลขาวสารของ สค. พรอมแจกเอกสาร พรบ. 
และคูมือฉบับประชาชนใหผูสนใจที่เขารวมในงาน 
      -  มีการประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารราชการใหประชาชนทราบอยางนอย 5 ชองทาง ไดแก จัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสาร สค. เผยแพรทางบอรดประชาสัมพันธ ทางหนังสือ ทางคูมือ ทางโทรศัพท 
ทางเว็ปไซด เว็ปบอรด ทางวารสาร สค. ฯลฯ 

5 -  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวน
ราชการ ลงนามแลวบนเว็ปไซดของ สค. 
       -  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนที่เผยแพรบนเว็ปไซดของ สค. 
เปนปจจุบันและประจําเดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนกั 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

3 ระดับ 5 5 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            1. สค. ไดจัดสถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่บริเวณ  
ชั้น 1 ภายใน กองกลาง อาคารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึ่งไดมีปายบอกสถานที่ต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารสําหรับการใหบริการขอมูลที่มองเห็นไดชัดเจน โดย สค. ไดมอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนย
ขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ  
            2.  สค. จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ที่ 
สค. มีขอมูลจัดทําไวไดแก  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของ สค.  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2551  ซึ่งจัดไวที่ศูนยขอมูล
ขาวสารและ การประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา ติดประกาศไว ณ สํานักงาน 
             3.  สค. ไดจัดทําแฟมขอมูลขาวสารที่ใหบริการพรอมคําอธิบายการใชเพื่อการสืบคนอยางสะดวก
รวดเร็วไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร  
             4.  ผูบริหาร สค. ใหความสําคัญและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ บุคลากรของ 
สค. อยางเครงครัด เชน ไดมีการเวียนหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ใหแกสํานัก/กอง รับทราบและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางเครงครัด การดําเนินการจัดทําแบบฟอรม
จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวขอกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 และการ
รายงานผลการตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของสํานักนายกรัฐมนตรี 
            5.  สค. ไดดําเนินการรวบรวมสถิติผูมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ชองทางตางๆ และ
รายงานใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 
            6.  สค. มีการอบรมสัมมนาใหความรูเจาหนาที่ และสงเจาหนาที่อบรมดานพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารจากหนวยงานตางๆ 

            7.  สค. มีประชาสัมพันธใหความรู แจกคูมือสิทธปิระโยชนวิธีการขอขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. กับ
ประชาชนและขาราชการเจาหนาที่ในรูปแบบการออกหนวยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมตลาดนัด
ความรูของ สค. 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
            -  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                - 

หลักฐานอางอิง :  
1. เอกสารประกอบมาตรา 7 คือ ขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

-  กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เลมที่ 119 ตอนที่ 103 ก.  หนา 175 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 

-  กฎกระทรวงการแบงสวนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลมที่ 119  
ตอนที่ 103 ก. หนา 191 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 

-  ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2549 เลมที่ 123 ตอนที่ 131 ง หนา 31 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 

-  ประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องการดําเนินการตาม พรบ. ขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล เลมที่ 123 ตอนที่ 131 ง หนา 29 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2549 

-  พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2550 

2. คําสั่ง สค. ที่ 115/2549 แตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549  

3. คําสั่ง สค. ที่ 188/2549 แตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

4. คําสั่ง สค. ที่ 7/2550 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 

5. คําสั่ง สค.  ที่ 12/2550 เรื่อง แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 

6. คําสั่ง สค. ที่ 66/2551 เรื่อง แตงต้ังกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 

7. บันทึกที่ พม 0401/4702 ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 อนุมัติดําเนินการจัดอบรมบุคลากร สค.  
เรื่อง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 

8. เอกสารประกอบมาตรา 9 จํานวน 8 แฟม 
              9. เอกสารประกาศสอบราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจางของ สค. ที่เผยแพรใน website ของ 
สค. owf@women-family.go.th และเผยแพรบอรดของ สค. ประจําเดือน 
              10. บันทึกที่ พม 0401/3786 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ขออนุมติดําเนิน+การจัดจางเหมาจัดทํา
คูมือ “สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
              11. บันทึกที่ พม 0401/1741 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 ขออนุมัติออกหนวยบริการสังคมเคลื่อนที่ 
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ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเคา เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
              12. บันทึกที่ นร 0108/ว5051 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เชิญรวมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานของรัฐ การจัดระบบเปดเผยขอมูล
ขาวสารราชการ 
              13. บันทึกที่ พม 0401/134 ลงวันที่ 19 มกราคม 2552 รายงานผล (ตามแบบฟอรม) การดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
              14. บันทึกที่ พม 0401/2234 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ขออนุมัติออกหนวยบริการสังคม
เคลื่อนที่ ณ วัดมวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
              15. บันทึกที่ พม 0401/ว7548 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 จัดสงเอกสารคูมือ “สิทธิของประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพรกับประชาชน 
              16. บันทึกที่ พม 0401/4702 ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 ขออนุมัติหลักการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บรรยายใหความรู เรื่อง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
                17. แบบลงทะเบียนประชุม เรือ่ง พระราชบญัญติัขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่  28 กนัยายน
2552 

             
เอกสารตามขอ - ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่ 7 
เอกสารตามขอ 1-17 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว               
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ชื่อตัวชี้วัด :  8  รอยละของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :   
นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย  
ผูอํานวยการกองกลาง    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย  ใหมจันทรทอง    
หัวหนาฝายการคลัง                

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

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย  
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
       ปงบประมาณ 2552  สค. ไดรับงบประมาณรายจายงบลงทุนเปนคาครุภัณฑ จํานวน 27,215,800 บาท 
และอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2550 2551 2552 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

99.80% 21.86% - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 รอยละ 0 1 0.0300 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
     สค. ไดรับงบประมาณป 2552 ตามใบอนุมัติเงินประจาํงวดที่ 01 ครัง้ที่ 0002 ลงวันที่ 21 ต.ค. 51 
จํานวน 27,215,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาครุภัณฑ  งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย  

1.  ครุภัณฑสํานักงาน  306,000 -  

2.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  26,871,811 -  

3.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  10,000 -  

4.  ครุภัณฑงานบานงานครัว  28,000 -  

รวม  27,215,800 -  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     -     
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

- เจาหนาที่ขาดความเชี่ยวชาญในการจัดทําขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR) 
- เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ และยังไมมีความชํานาญในการจัดซื้อจดัจางดวยวิธี e-Auction 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2549 กําหนดใหนํา

ขอบเขตของงานที่ไดรับอนุมติัแลว ประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หลังจากที่สํานกังานฯ ไดประกาศรางขอกําหนดขอบเขตของงาน 
(TOR) แลวมีผูเสนอแนะและวจิารณเปนจํานวนมาก ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงราง
ขอกําหนดขอบเขตของงานตามขอเสนอแนะ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการพิจารณาดําเนินการดังกลาว 
หลักฐานอางอิง :   
          1. ใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 
           2. หนังสือ ที ่พม 0401/2592 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เรือ่ง รายงานปญหาและอุปสรรคในการ   
เบิกจายเงินงบประมาณงบรายจายลงทุน 
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   118   
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ชื่อตัวชี้วัด : 9  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาวลลิดา  แกวสุวรรณ.               
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางสาวรําไพ  ศรีสุข             
นางคําใบ  มากมูลผล                              

โทรศัพท :  0 2306 8705 โทรศัพท 0 2306 8905 

คําอธิบาย :  

•  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา 
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ          
ใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปน
ระบบ 

•  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของ
หนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
ภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 ไดจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 และเสนอหวัหนาสวนราชการขอ
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และแจงเวียนขาราชการในสังกัด
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ  และดําเนนิการลงในเว็บไซด
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 2 ชองทาง  
 

2 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในวาเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการในรอบปที่ผานมาหรือไม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดใชแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และดําเนินการใหผูตรวจ
สอบภายในทุกคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยจดัสงแบบประเมินตนเองของหนวย
ตรวจสอบภายในใหกรมบัญชกีลางภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป  
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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3 ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2552 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2542 
เสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนตุลาคม และสง
สําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบ โดยใชขอมูลจากผลการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรม /โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป  โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554 แผนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2552 และแผนการตรวจประจําปงบประมาณ 2547 - 2551 ทั้งนี้ 
แผนการตรวจสอบประจําปประกอบดวยเรื่องที่ตรวจสอบจํานวน  11 เรื่อง ดังนี้ 
       1. การตรวจสอบการเงิน ( 2 เรื่อง)   
           1.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินงบประมาณ 
           1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สํานักงานงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 
       2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ( 7 เรื่อง)   
              2.1 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
              2.2 สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
              2.3 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน 
              2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชสาธารณูปโภค 
              2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง 
              2.6 ติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการใสสะอาด 
              2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
          3. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( 2 เรื่อง) 
              3.1 โครงการสงเสริมตาม พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 
              3.2 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ดานสตรีและครอบครัว 
-  มีการขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปเพิ่มเติม (การตรวจสอบการเงิน 
1 เรื่อง) เรื่อง  การตรวจสอบการจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ 
คาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2552  

รวมเรือ่งที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป จํานวน 12 เรื่อง 
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4 ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สค . ประจําป  
พ.ศ. 2551  
2.   รายงานผลการตรวจสอบการจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ  
คาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 
       ขอ 1–2 คิดเปน 0.16 คะแนน 
3.  รายงานการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอ 6  
4.  รายงานผลการควบคุมการใชสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี 
ไตรมาสที่  4 ปงบประมาณ 2551  และรายงานผลการควบคุมการใช
สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
ปงบประมาณ 2552  
5.  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2552  และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552    
6.  รายงานการติดตามผลการสรางราชการใสละอาด 
7.  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบ
ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
8.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรม 
ประจําปงบประมาณ  2552 
       ขอ 3–8 คิดเปน 0.21 คะแนน 
        - เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ รวม 8 เรื่อง คิดเปน 0.16 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 0.53 คะแนน 

5 อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบดานการดําเนินงาน   

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

4 ระดับ 3.53 3.53 0.1412 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  ไดจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบ

ภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 13 กําหนดไววาใหหนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่กําหนดกฎบัตรไว
เปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจ 
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยเสนอหัวหนาสวนราชการขอความเห็นชอบ       
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และแจงเวียนขาราชการในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั
ทราบ  และดําเนินการลงในเว็บไซดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น  2 ชองทาง   

2. ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในวาเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการในรอบปที่ผานมาหรือไม  การประเมนิผลการปฏิบัติงานไดใชแบบประเมิน
ตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้   

      มาตรฐานดานคุณสมบัติ  
- วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
- ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
- ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
- การประกันคุณภาพและการประกันอยางตอเนื่อง 

       มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
- การวางแผนการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงาน 
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- การติดตามผล 
- การยอมรับความเสี่ยงของฝายบริหาร 

       ประเมินผลจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
- ความมีจุดยืนที่มั่นคง 
- ความเที่ยงธรรม 
- การปกปดความลับ 
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- ความสามารถในหนาที ่
และดําเนินการใหผูตรวจสอบภายในทุกคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยจัดสงแบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายในใหกรมบัญชีกลางภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป  

3. ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2552 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2542 ขอ 15 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในสวนกลางเสนอ
แผนการตรวจสอบประจําปตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหหัวหนา
สวนราชการอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนตุลาคม และสงสําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบดวย โดยใชขอมูล
จากผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป  โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554 แผนเงนิงบประมาณรายจายประจําป 2552 และแผนการ
ตรวจประจําปงบประมาณ 2547 - 2551 และแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
เมื่อวันที่ 10 กนัยายน 2551 ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบประจําปประกอบดวย  เรื่องที่ตรวจสอบจํานวน 11 
เรื่อง ดังนี ้
           1. การตรวจสอบการเงิน ( 2 เรื่อง ) ตามเกณฑการใหคะแนน 0.25 คะแนน 
               1.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินงบประมาณ 
               1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สํานักงานงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
          2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ ( 7 เรื่อง )ตามเกณฑการใหคะแนน 
0.25 คะแนน 

                2.1 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
                2.2 สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
                2.3 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน 
                2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชสาธารณูปโภค 
                2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
                2.6 ติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการใสสะอาด 
                2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

          3. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( 2 เรื่อง ) ตามเกณฑการใหคะแนน 0.25 คะแนน 
                3.1 โครงการสงเสริมตาม พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
             3.2 โครงการจางทีป่รึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

-  มีการขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปเพิ่มเติม (การตรวจสอบการเงิน 1 เรื่อง) เรื่องการตรวจสอบ 
การจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2552  
          รวมเรื่องที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป จํานวน   12 เรื่อง 
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            4.  ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 

 1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สค. ประจําป พ.ศ.2551 

                          2.  รายงานผลการตรวจสอบการจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือคาครองชีพ
ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 
                               โดยเนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวยวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบ  ขอบเขตของงานตรวจสอบ  สรุปผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ รวมทั้งมีการเสนอใหหัวหนา
สวนราชการสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
                               ขอ 1–2 คิดเปน 0.16 คะแนน 

 3.  รายงานการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

 4.  รายงานผลการควบคุมการใชสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมาณ 2551  และรายงานผลการควบคุมการใชสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3  ปงบประมาณ 2552  

 5.  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2552 และรายงานการเปลี่ยนแปลง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552  
                          6.  รายงานการติดตามผลการสรางราชการใสละอาด 
                          7.  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปราบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                          8.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรม ประจําป
งบประมาณ  2552 
                               ขอ 3–8 คิดเปน 0.21 คะแนน 
        - เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวม 8 เรื่อง    
คิดเปน 0.16 คะแนน  
        รวมทัง้ส้ิน 0.53 คะแนน 

            5.  อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบดานการดําเนินงาน   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
              -   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                 - อตัรากําลังนักวิชาการตรวจสอบภายในวาง 1 อัตรา ต้ังแตตนปงบประมาณ 2552                   
และมีการโยกยายสับเปลี่ยนนักวิชาการตรวจสอบภายในไปปฏิบัตินักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2552 และนักพัฒนาสังคมที่มาลงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในไมมีประสบการณ            
งานตรวจสอบภายใน ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปที่กําหนดไว 
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หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือ ที่ พม 0406/173 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขอความเห็นชอบกฎบัตร 
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 
3. หนังสือ ที่ พม 0406/ว 1810 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551  เรือ่ง แจงเวียนกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายในใหขาราชการในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ และดําเนินการลง
ในเว็บไซดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
              4.   แบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
              5.   หนังสือ ที่ พม 0406/152 ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2551 เรื่อง จัดสงแบบประเมินตนเองของ
หนวยตรวจสอบภายในใหกรมบัญชีกลาง 
              6.  แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2551  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 –  
พ.ศ. 2554  แผนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552 และแผนการตรวจประจําปงบประมาณ 2547 – 
2551 

              7.  หนงัสือ ที ่พม 0406/132 ลงวันที่ 10 กนัยายน 2551 เรือ่ง เสนอแผนการตรวจสอบประจําป
งบประมาณ2552  

           8.  แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2552 
          9.  หนังสือ ที ่พม 0406/34 ลงวันที่ 9 มนีาคม 2552 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เงินกองทนุสวัสดิการ สค. ประจําป พ.ศ. 2551 

           10.  หนังสือ ที่ พม 0406/88 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบการจายเงิน
ใหกับผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลอืคาครองชพีประชาชนและบคุลากรภาครัฐ 
           11.  หนังสือ ที่ พม 0406/217 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เรื่อง รายงานการสอบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  
           12.  หนังสือ ที่ พม 0406/209 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ง รายงานผลการควบคุมการ
ใชสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตร ีไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2551                                           
                  หนังสือ ที่ พม 0406/27 ลงวันที่19 กุมภาพนัธ 2552 เรื่อง รายงานผลการควบคุมการใช
สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2552                                              
                   หนังสือ ที่ พม 0406/94 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552  เรื่อง รายงานผลการควบคุมการใช
สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2552 

                   และหนังสือ ที่ พม 0406/136 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552  เรื่อง รายงานผลการควบคุมการใช
สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2552 

13. หนังสือ ที่ พม 0406/175 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจาง 
    ปงบประมาณ 2552 และหนงสือ ที ่พม 0406/29 ลงวันที่ 20 กุมภาพนัธ 2552 เรื่อง รายงานการ     
    เปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบติัการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน      

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน    

                14.  หนังสือ ที่ พม 0406/159  ลงวันที่ 22 กันยายน  2551 เรื่อง  รายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการใส
สะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ 2552  
                 15. หนังสือ ที่ พม 0406/162  ลงวันที่ 28 กันยายน  2552 เรื่อง  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรม ประจําปงบประมาณ  2552 
 
 
เอกสารตามขอ - ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่ 9 
เอกสารตามขอ 1-15 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด : 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย ใหมจันทรทอง                
 หัวหนาฝายการคลัง       

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

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  - กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรม   
ยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2  - จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอย
ทุกผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสําเนาหนังสือที่         
พม 0401/ว 278 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 

3  - วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและ
กิจกรรมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสําเนา
หนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1229 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552  

4  - จัดทําขอมูลผลผลิตยอย กจิกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับทั้ง
องคกรอยางเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 - ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

4 ระดับ 4 4 0.1600 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด สค. ไดดําเนินการ ดังนี ้
 1. รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค.2550 – ก.ย.2551) 

ตามสําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 278 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552  
 2. รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค.2550 – ก.ย.

2551) และรายงานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามสําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1229 
ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 

3. จัดทําขอมูลผลผลิตยอย กจิกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับทั้งองคกรอยางเหมาะสม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามรายงานการประชุมที่แนบ 

4. ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
     - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

      - 

หลักฐานอางอิง :  
             1. เกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
             2. เกณฑการปนสวนคาใชจายทางออม 

3. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 278 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 เรื่องขอสงรายงานผลการ
คํานวณตนทุนผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1229 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่องขอสงรายงานผล
การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
5. รายงานการประชุมการจ ัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับทั้ง

องคกรอยางเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

เอกสารตามขอ  1-2, 4-5 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วัดที่ 10 
เอกสารตามขอ 3 และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วของ จัดเกบ็ไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด : 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นางรตันา  สัยยะนิฐ ี
ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8749 

คําอธิบาย :  - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปรมิาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปรมิาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร  พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน  และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงาน
ในสวนราชการใชจริง โดยเปรยีบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม
ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล 
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
                  - พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
                         1. ไฟฟา 
                         2. น้ํามัน 
เกณฑการใหคะแนน 

1. ไฟฟา  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หนวยงานใน 

                    สังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  1.ไฟฟา 

 
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวน
รวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน  และ ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 - 
5 - 
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    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6  เดือน               

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน            

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  2.น้ํามัน 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวน
รวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน  และ ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนกั 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

4 ระดับ 3 3 0.1200 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
                1.    ทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปนประธาน  
                2.    ทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่  
                3.    จัดทําแผนติดตามผล 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. ผูบริหารระดับสูงของ สค. ใหความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. ผูบริหารระดับ สํานัก/ กอง และเจาหนาที่ ใหความรวมมือในการมาตรการประหยัดพลังงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                     ไมม ี
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
                       - 
 
         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ  6  เดือน       
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                                                                                                                                         รอบ  12  เดือน      

หลักฐานอางอิง :  
1. www.e-report.energy.go.th 
2. คําสั่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 87/2552  เรื่อง แตงต้ังคณะทํางาน              

ลดใชพลังงาน  
3. รายงานการประชุมผูบริหาร สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2552 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม สค. ชัน้ 3 
4. รายงานการประชุมผูบริหาร สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2552 

เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมุ สค. ชั้น 3 
 
 
เอกสารตามขอ - ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่  11 
เอกสารตามขอ 1-4 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     



ก.พ.ร. 
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ชื่อตัวชี้วัด :  12  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
                            การใหบรกิาร 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย     
  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบรูณาการมิติหญิงชาย 
หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป  กองกลาง  
หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป  สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  
หัวหนาฝายบรหิารทัว่ไป  สํานกัสงเสริมสถาบันครอบครัว 
หัวหนาฝายบรหิารทัว่ไป  กองสงเสริมและพัฒนาเครอืขาย 
หัวหนาศูนยขอมูล  กองกลาง 

โทรศัพท :  0 2306 8745, 0 2306 8768 โทรศัพท :   0 2306 8780 , 0 2306 8746  
 0 2306 8763, 0 2306 8770, 0 2306 8758 

คําอธิบาย :  
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และได

แจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ .ศ . 2552 หมายถึง
กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-
2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมี
กระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/หรือสอดคลองกับงานบริการในตัวชี้วัดรอย
ละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทุกรายกรณีมี
ผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1 – 4 คือ ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบ
กับระยะเวลามาตรฐาน   

1. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงกระบวนงานหลักที่ใหบริการประชาชนให สํานักงาน 
ก.พ.ร. ในป 2547 และไดจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามหนังสือที่ 
พม 0405 / 00997 ลงวันที ่26 มกราคม 2548 และไดประกาศใหประชาชน และหนวยงานทั่วไปทราบตามประกาศ
สํานักงาน ฯ   เรื่องการกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 โดยกระบวนงานหลัก
ดังกลาวมี 4 กระบวนงานคือ 

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

                      4) การเสรมิสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครฐั 
            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     
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2.  จากกระบวนงานทั้ง 4 กระบวนงาน สํานักงาน ฯ ไดนํามาลดขั้นตอนตามคํารับรอง การปฏิบัติ
ราชการประจําป 2547 -2550 ปละ 1 กระบวนงาน โดยกระบวนงานที่ 1 และที่ 2 นัน้ ปจจุบันไดยกเลิกการ
ดําเนินงานไปแลวโดย กระบวนงานที่ 1 ยกเลิกในป 2549 เนื่องจากกรุงเทพมหา นครไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ใหแก
กลุมสตรีในเขต กทม.แลว  กระบวนงานที่ 2 ยกเลิกในป  2549 เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย รบัไปดําเนินการทุกขั้นตอน ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 11 
วรรค 4 ซึง่ไดแจงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามหนังสือที่ พม 0405 / 41714 ลงวันที ่10 สิงหาคม 2549 เรื่อง
รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

3. กระบวนงานที่ 3 และ 4 ถกูนํามาลดขั้นตอนในปงบประมาณ 2549 - 2551 ซึง่สามารถดําเนินงานลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการไดมากกวารอยละ 30 จึงนําเสนอเพือ่นํามาดําเนินงานรักษามาตรฐานระยะเวลาใน
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ในปงบประมาณ 2552 
               4. สค. ไดยกเลิกประกาศสํานักงานฯ เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2548 และจัดทําประกาศสํานักงานฯ เรื่องกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2551 โดยปรบัเปลี่ยน
ระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานที่ สค.สามารถดําเนินการลดระยะเวลาได เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชนในกระบวนงานที่ 3 และ 4 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

1. สค. มีคณะทํางานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการซึ่งประกอบดวย 
หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป ทุกสํานัก/กอง 

2. กําหนดหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชนติดตอขอขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ 

3. สค. กําหนดขอบเขตการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพททางเว็บไซดและทางหนังสือราชการ โดย
จัดทําเปนแบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธไดตามเวลาที่กําหนด ตามขอมูลดังนี ้

   3.1. การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ พม./สค. 
   3.2. การใหบริการดานกิจกรรมโครงการสตรี/ครอบครัว 
   3.3. การใหขอมูลสตรี/ครอบครัว 
   3.4. การใหบริการดานบุคลากร สค. บรรจุแตงต้ัง/การรับสมัคร/การรับโอน 
   3.5. การใหบริการดานกฎหมาย สตรี/ครอบครัว 
   3.6. การใหบริการดานการเงินอุดหนุนเครือขาย สตรี/ครอบครัว 
   3.7. ขอมูลอืน่ๆ 
4. จัดทําคูมือ เบอรโทรศัพทติดตอและประเด็นคําถามที่สําคัญ ตามแบบฟอรม 2 การจดัเก็บขอมูล

ผูใชบริการและการใหบริการรายกระบวนงาน (ทางโทรศัพท) 
5. จัดเก็บขอมลูการตอบคําถามตามเว็บบอรดของ สค. ตามแบบฟอรม 2 (ทางเว็บบอรด) 
6. จัดเก็บขอมลูการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางเว็บไซด สค. ตามแบบฟอรม 2 (ทางเว็บไซด) 
7. จัดเก็บขอมลูการขอขอมูล/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพทางหนังสือราชการ ตามแบบฟอรม 2 (ทางหนังสือ

ราชการ)  
                 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
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กระบวนงานที่ 2 การเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
สค. ไดดําเนินงานการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญงิชายใหแกองคกรภาครัฐ โดยการเปนวิทยากรใน/การ
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ใหแกหนวยงานตางๆ ในรอบ 12 เดือน จํานวน 12 หนวยงาน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                สค.ไดดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ และการเสริมสรางบทบาท
ความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครฐั  

ชื่อกระบวนงาน รอบระยะเวลา
มาตรฐานที่
ใหบริการ 

ระยะเวลา
เฉลี่ยที่
ใหบริการ 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

จํานวนผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

รอยละที่ลดลงของ
ระยะเวลาเฉลีย่ที่สวน

ราชการสามารถใหบริการ
ไดเม่ือเทียบกับระยะเวลา

มาตรฐาน 
1.การใหบริการขอมูลขาวสาร
และการเผยแพรประชาสัมพันธ    

     

   1.1) การใหบริการขอมูล
ขาวสาร ฯ ผานทางโทรศัพท 

3 นาที 1.82 นาที 111 111 39.33 

   1.2) การใหบริการขอมูล
ขาวสาร ฯ ผานเว็บบอรด 

5 นาที 2.83 นาที 12 12 43.40 

   1.3) การใหบริการขอมูล
ขาวสาร ฯ ผานจดหมายราชการ 

10 ชั่วโมง 30 
นาที 

8.29 ชั่วโมง 19 19 21.05 

   1.4) การใหบริการขอมูล
ขาวสาร ฯ ผานเว็บไซด 

21 ชั่วโมง  
(3 วัน) 

1.01 วัน 38 38 66.33 

2. การเสริมสรางบทบาท
ความสัมพันธหญิงชายใหแก
องคกรภาครัฐ 

6.50 วัน 
( 52 ชั่วโมง 
ทําการ ) 

5.83 วัน 9 12 10.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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แบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณ
ท่ีเสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

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

2549 0.5  
 

3 นาที 
 

5 นาที 
 

10 ชั่วโมง 30 นาที 
 

21 ชั่วโมง (3 วัน) 

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

2550 0.5 6.50 วัน 
( 52 ชั่วโมงทําการ ) 

รวม 1.00   
หมายเหตุ 

1. กระบวนงานที่ 1  กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมงทําการ คือ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
2. กระบวนงานที่ 2  กําหนดให 1 วัน เทากับ 8 ชั่วโมงทําการ คือ 08.30-16.30 น. 

 
 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน
เทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ท้ังหมด (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการ       
โดดเดนดานการปรับปรุง

กระบวนงาน (Oi) 

5 

กระบวนงาน 
(i) 

นํ้าหนัก
(Wi) 

1 2 3 4 
0.25 0.50 0.75 1.00 

คะแนนที่ได 
(Ci = Si+ Oi ) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก       
(Wi x Ci) 

1.1 0.125 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 0.625 

1.2 0.125 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 0.625 

1.3 0.125 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 0.625 

1.4 0.125 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 0.625 

2 0.5 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 2.02 1.01 

นํ้าหนักรวม Σ W i=1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ 3.51 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

4 ระดับ 3.51 3.51 0.1404 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กระบวนงานที่ 1 การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 

1. สค. มีคณะทํางานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการซึ่งประกอบดวย 
หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป ทุกสํานัก/กอง 

2. กําหนดหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชนติดตอขอขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ 
 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     



ก.พ.ร. 
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3. สค. กําหนดขอบเขตการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพททางเว็บไซดและทางหนังสือราชการ โดย
จัดทําเปนแบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธไดตามเวลาที่กําหนด ตามขอมูลดังนี ้

   3.1. การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ พม./สค. 
   3.2. การใหบริการดานกิจกรรมโครงการสตรี/ครอบครัว 
   3.3. การใหขอมูลสตรี/ครอบครัว 
   3.4. การใหบริการดานบุคลากร สค. บรรจุแตงต้ัง/การรับสมัคร/การรับโอน 
   3.5. การใหบริการดานกฎหมาย สตรี/ครอบครัว 
   3.6. การใหบริการดานการเงินอุดหนุนเครือขาย สตรี/ครอบครัว 
   3.7. ขอมูลอืน่ๆ 
4. จัดทําคูมือ เบอรโทรศัพทติดตอและประเด็นคําถามที่สําคัญ ตามแบบฟอรม 2 การจดัเก็บขอมูล

ผูใชบริการและการใหบริการรายกระบวนงาน (ทางโทรศัพท) 
5. จัดเก็บขอมลูการตอบคําถามตามเว็บบอรดของ สค. ตามแบบฟอรม 2 (ทางเว็บบอรด) 
6. จัดเก็บขอมลูการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางเว็บไซด สค. ตามแบบฟอรม 2 (ทางเว็บไซด) 
7. จัดเก็บขอมลูการขอขอมูล/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพทางหนังสือราชการ ตามแบบฟอรม 2 (ทางหนังสือ

ราชการ)  
               8. สค. จัดทําประกาศกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานใหประชาชนทราบ โดยปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาให
ชัดเจนและสะดวกในการนับโดยกําหนดใหเปนชั่วโมงและนาที 

 
        กระบวนงานที่ 2 : การใหบริการการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
ระยะกอนการดําเนินงานฝกอบรม ( 3 ขัน้ตอน ) 

ดําเนินงานขออนุมัติไปราชการเพื่อฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ พรอมกับปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให
สอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบทของแตละหนวยงานที่รองขอมา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม ซึ่งเปนการปฏิบัติงานใน 3 ขัน้ตอนงานไปพรอม ๆ กนั  (รวม 3 ขั้นตอน ตามประกาศ สค. เรื่องการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551  เปนระยะเวลา 5.5 วัน) 
ระยะฝกอบรม 

ขึ้นกับจํานวนผูรับการอบรม  หลักสูตร และชวงระยะเวลาของแตละหนวยงาน  ซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุม และกระบวนงานนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหลังการฝกอบรม 
              ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร ( 1 ขัน้ตอน ตามประกาศ สค. เรื่องการ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เปนระยะเวลา 2 วัน ) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
            - 

 
 
 

            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
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 ปจจัยภายนอก   
1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2. พันธกรณีระหวางประเทศ 

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

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

4. หนังสือสํานกังาน ก.พ. เรือ่ง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชายและบทบาทหนาที่ของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 ปจจัยภายใน 
1.การเตรียมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของหนวยงานตางๆ 
2.การศึกษาหาขอมูลในประเด็นตางๆ เพื่อเชือ่มโยงกับนโยบายและบริบทของสังคมไทย 
3.การเตรียมการวางแผนขั้นตอบกระบวนการดําเนินงาน 

        4.การประชุมหารือกอนการดําเนินงาน และสรุป ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
ดําเนินงาน เพือ่ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการฝกอบรม 

              5.องคความรูของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
              6.การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1.กฎหรือระเบยีบขอบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
2.ภารกิจของแตละหนวยงานที่ขอรับการสนบัสนุนดานวิชาการมีความหลากหลาย แตกตางกัน ตอง

ปรับเปลี่ยนเนือ้หาวิชาการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
หลักฐานอางอิง :   

                 1. รายงานสรุปผลการดําเนนิงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 พรอมแบบฟอรมที่ 1-3 
กระบวนงานที่ 1 การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 
                 1. คําสั่งที่ 19/2549 ลงวันที ่2 กุมภาพันธ 2549 แตงต้ังคณะทํางานการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการใน
การใหบริการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

2. บันทึกการมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ ตอบขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธที่ พม. 0401/3379 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 

3. กําหนดหมายเลขโทรศัพท สค. ตามเว็บไซด สค.  
4. แบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
5. คูมือการติดตอ พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ 
6. สําเนาการดําเนินงานทางเว็บไซด สค. 
7. ประกาศ สค. เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
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            รายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ  6  เดือน       

                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน     

กระบวนการที่ 2 การสรางเสริมบทบาทความสัมพันธหยฺงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
                   1. หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
 
เอกสารตามขอ 1 ปรากฏอยูในภาคผนวก : หลักฐานอางอิงตัวชี้วดัที่  12 
เอกสารตามกระบวนการที่ 1-2 และหลักฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ จัดเก็บไว ณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน                

ชื่อตัวชี้วัด : 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองกลาง ผูจัดเกบ็ขอมลู :   หัวหนาฝายนิติการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

           ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดรับการยกเวนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503(คพก.)/135 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2552 
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                                                                                                                                         รอบ  12  เดือน             

ชื่อตัวชี้วัด : 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :   
รอง ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ( นางระรินทิพย ศิโรรัตน ) 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :      
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สํานักงานกิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

โทรศัพท :  0 2306 8742 โทรศัพท :    0 2306 8775 - 6 

คําอธิบาย  :   
    ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่ในการนําเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-
Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกร
และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  
           การดาํเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
 14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ   
        ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

           14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจดัทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการ 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน  
ไดเลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน 2 หมวด คือ หมวดบังคบั ไดแก หมวด 2 

และหมวดสมัครใจ ไดแก หมวด 1 โดยในแตละประเด็นไดมีการดําเนินการเพื่อผลักดันใหบรรลุการผานเกณฑฯ 
ระดับพื้นฐานในหมวดนั้น ๆ ดังนี้ 
หมวด 2 หมวดบังคับ 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

SP1  มีการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552 – 2554 เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทําแผน ฯ โดยคณะทํางานมาจากทุกสวนราชการของ
องคการและคณะผูบริหารระดับกลาง และระดับสูงขององคการ 
 จัดทํา Flow Chart ที่แสดงใหเห็นถงึกระบวนการจัดทําแผน ฯ ขั้นตอน กรอบเวลา 
ผูรับผิดชอบ และมีการแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงเปาประสงค กลยุทธ คา
เปาหมายจากแผนบริหารราชการแผนดนิ แผนกระทรวง มายังองคการ 

  มีการจัดทํา Flow Chart แผนที่ยุทธศาสตรขององคการ ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน  
  พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้ง ตัวชี้วัด กลยุทธ และกําหนดผูรับผดิชอบหลัก  
  และผูสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับความทาทายที่ระบุไวในลักษณะสําคัญของ  
  องคการคือเรือ่งเจตคติ และการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 
 

 

เขียว
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SP 2  นําปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปมาใชประกอบในการวิเคราะห ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ 
แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และ
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 – 2556 อนุสญัญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ปฏิญญาปกกิ่ง ฯ 

 

SP 3  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อจัดทํา และกํากับ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และทีการทบทวนและ
ปรับแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป 

 

SP 4  จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อการสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตร แกบคุลากร 
เพื่อใหเกิดการสื่อสาร 2 ทาง และการใชหนังสือเวียนอยางเปนทางการ 

 

SP 5  มีการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายในองคกร 3 ระดับ คอืระดับองคกร ระดับ
สํานัก/กอง และระดับบุคคล และมีการติดตามประเมินผลเปนราย 3 เดือน และ
ราย 6 เดือน 
โดยมีการลงนามในคํารับรองเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

 

SP 6  มีการจัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปกิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 และ สํานัก / กองรายงานผลการดําเนินงานผานศูนย
ปฏิบัติการกรม  (DOC) 

 

Sp 7  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.
2552 และนําผลมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนความเสี่ยงปงบประมาณ 
2553 ภายใตแนวทางการประเมินความเสี่ยง 4 ดาน และเชื่อมโยงกับการ
วิเคราะหความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน ของ คตง. และการวิเคราะห
ความเสี่ยงในโครงการที่มีงบรายจายอื่นสูงตามเกณฑของ ปปช. 

 

 
หมวด 1 หมวดสมัครใจ 
 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

LD1   ผูบรหิารใชแผนที่ยุทธศาสตร เปนเครือ่งมือในการกําหนดทิศทางขององคกร โดย 
ทําเปน Flow Chart แสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร สูเปาประสงคใน 4 
มิติ และจัดทําตัวชี้วัดระดับองคการเปนตารางเพื่อประโยชนในการถายทอดไปสู
ระดับบุคคล ทัง้นี้โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวนในองคกรรวมกนั
ดําเนินการเปนรายสํานัก/กอง ซึ่งเปนการสื่อสารไปยังบุคลากรโดยตรงและเปน
การสื่อสาร 2 ทาง 
 จัดทํา Focus group รับฟงความตองการของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสนเสียที่มี
ตอยุทธศาสตรขององคการซึง่พบวายุทธศาสตรและเปาประสงคขององคการ

 

เขียว

เขียว

เขียว

เหลือง

เขียว

เขียว

เขียว
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เปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 จัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ปภายใตทิศทางและยุทธศาสตรที่ผูบริหาร บุคลากร และ
ผูมีสวนไดสวนเสียเห็นชอบรวมกัน จากนั้นสื่อสารไปยังบุคลากรอีกครั้งโดย
หนังสือเวียน การจัดประชุมสัมมนา และจัดทําเปนเอกสารคูมือ 
 จัดทําแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรูและความเขาใจขอบุคลากรพยวาบุคลากรมี
ความรูและความเขาใจยุทธศาสตรและการดําเนินงานขององคการอยูในระดับสูง
ถึงปานกลางรอยละ 93     

 
LD 2  มีรายงานการติดตามผลการมอบอํานาจของสวนราชการ พบวาการเพิ่มอํานาจใน

การตัดสินใจ (Empowerment) ใหแก เจาหนาที่ระดับตาง ๆเปนไปอยางเหมาะสม 
และเปนไปตามหลักของการกระจายอํานาจทางปกครอง (Decentrailization)ตาม
มาตรา 78 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ2550 และมาตรา 38 แหง 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ระเบียน
บริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

 

LD 3  มีแผนจัดการความรู ป 52 ที่เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในองคกรและไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสงูซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมความรูตาม
ประเด็นยุทธศาสตร และจากความตองการของบุคลากร โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะในปตอไป และมีการประเมินผลการดําเนินงาน และ
มีผลการประเมินเปรียบเทียบยอนหลัง 4 ป (48-51)  และมกีารประเมินผลรอยละ
ของผูบรหิารทีเ่ขารวมกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู พบวาอยูในระดับรอยละ  
54.32 

 

LD 4  ใชการประชุมกรมที่ผูบรหิารและผูปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของสํานักงานคืออัตราการเบิกจายงบประมาณประจําป และ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําป เปนวาระสืบเนื่อง ทุครัง้ที่มีการ
ประชุมกรม 

 

LD 5  มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด และจากการวิเคราะหองคกร โดยการมีสวนรวมของบุคลากร และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง 
 เผยแพรไปยังบุคลากรผานเอกสารโดยใหมีการตอบรับกลับและทาง Intranet 
จากนั้นไดผลักดันใหเปนตัวชี้วัดระดับ กอง เพื่อสรางกลไกในการขับเคลื่อน     

 

LD 6  ดําเนินการประเมินองคกรตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป 52 ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
 มีรายงานผลการควบคุมภายในเสนอตอหนวยกํากับดูและ คตง. ตามระเบียบ ฯ 
ขอ 6 และผลประเมินการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงป 52 
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LD 7  มีระบบและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานและมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน โดยมีการจัดทําขั้นตอน 
แผนภาพ (Flow Chart )กระบวนการจัดการขอรองเรียน ติดประกาศไวให
ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
 มีนโยบายการกํากับองคการที่ดี วิเคราะหผลกระทบในการปฏิบัติราชการพื่อ
กําหนดเปนกิจกรรม/โครงการ  ปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิกขึ้น 
 ผูบริหารยังมนีโยบายในการใหบุคลากรตระหนักถงึความรับผิดชอบตอสังคมโดย
การสนับสนุนใหมีการปลูกปา อนรุักษตนน้ํา  การเขาเยี่ยมและบริจาคทรพัย
ชวยเหลือผูไรที่พึ่งและการเขาเยี่ยมและบริจาคทรัพยชวยเหลือคนชราในสถาน
สงเคราะห 

 

 
14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  ของ

ผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
การวัดระดับความสําเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ 2  และหมวดที่ 1  ตาม

แบบฟอรม 2 ซึ่งตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาวสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบแลว  ดังนี ้
หมวด 2 หมวดบังคับ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผลงาน (%) 

1.รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร สค. 

ฝายแผนฯ 
กองกลาง 

100 

2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ฝายการเจาหนาที่ 
กองกลาง 

70.00 

3.รอยละของแผนบรหิารความเสี่ยงและการประเมินตนเองตามระบบการ
ควบคุมภายในที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

85.82 

4.รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับองคกรสูระดับบุคคลไปสูการปฏิบัติ 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

87.50 

 
หมวด 1 หมวดสมัครใจ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผลงาน (%) 

1.รอยละของบคุลากรที่รับรูและเขาใจวิสัยทัศนและผลการดําเนินการที่
คาดหวัง 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

93 

2.รอยละของผูบริหารที่เขารวมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

54.32 

เขียว
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14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

ระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จในหมวด 7 ตามเกณฑฯ 
ระดับพื้นฐาน ซึ่งเปนการวัดความสําเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการใน
แตละตัวชี้วัด ดังนี้ 
รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผลงาน (%) 

RM 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่สวน 
ราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย  
(  เปนผลความสําเร็จตามผลการดําเนินการตัวชี้วัดที่ 3.1.1 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ) 

- กองกลาง 100 

RM 2 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ -  สํานักสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย  
- สํานักสงเสริมความ
สถาบันครอบครัว 

83.60 

RM 3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานในระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการสราง
คุณคา  

- สํานักสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย 
- สํานักสงเสริมความ
สถาบันครอบครัว 

100 

RM 4 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานในระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการ
สนับสนุน 

- กองกลาง 100 

RM 5 รอยละของอัตราเบิกจายเงินงบประมาณลงทุน -กองกลาง 0 
RM 6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง 
- หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

71.65 

RM 7 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา
บุคลากร 

- กองกลาง 70 

RM 8 8.1 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย
ของฐายขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร ( อยางนอย 1 
ประเด็นยุทธศาสตร ) 

- กองกลาง 60 

 8.2 รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน ที่นําเขาระบบ
บูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ( stat X change ) โดยหนวยงาน
เจาของขอมูลและสํานักงานสถิติแหงชาติ ( สสช.) และหนวยงาน
ไดมีการปรับปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน ( Interoperability )  

- กองกลาง 100 
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RM 9 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู อยางนอย 3 องค
ความรู 

- กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

100 

RM 10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 
โครงการ 

- กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

100 

 
14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทาํแผนพัฒนาองคการ 

                   1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม)  
                             รายละเอียดตามแบบฟอรม  5 
                   2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  
                      ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  รายละเอียดตามแบบฟอรม 3 และ  6        
                   3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 
                             แผนพัฒนาองคการ หมวดที่ 4 และหมวดที่ 6  รายละเอียดตามแบบฟอรม 7 
เกณฑการใหคะแนน : 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ตัวชี้วัด 

แผนที ่1 แผนที ่2 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  
4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

2 2 

รวม 6 6 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน(วัดกระบวนการ) 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 - รอยละความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการหมวด  2 
    ( รอยละ  99.57  ) 
- รอยละความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการหมวด   1 
   ( รอยละ  94.29    ) 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

5 
 
5 
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14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  
ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนหมวด 2 และหมวด 1 : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

แผนหมวด 2 ชื่อแผนการพฒันาระบบการวางแผนยุทธศาสตร สค.(แผนปฏิบัติราชการ 4 ป) 

KPI1 0.25 60 65 70 75 80 5 1.25 
KPI2 0.25 60 65 70 75 80 3 0.75 
KPI3 0.25 60 65 70 75 80 5 1.25 
KPI4 0.25 60 65 70 75 80 5 1.25 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 4.5 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

แผนหมวด 1 ชื่อแผนพัฒนาระบบการนําองคกร 

KPI1 0.5 60 65 70 75 80 5 2.5 
KPI2 0.5 60 65 70 75 80 1 0.5 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 3.0 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
        

        Σ Wi                  W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัด 
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด  
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เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั 
  (Wi x SMi) 

KPI1(RM 1) 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 
KPI2(RM 2) 0.1 65 70 75 80 85 4 0.4 
KPI3(RM 3) 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 
KPI4(RM 4) 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 
KPI5(RM 5) 0.1 68 71 74 77 80 0 0 

KPI6(RM 6) 0.1 60 65 70 75 80 3.33 0.33 
KPI7(RM 7) 0.1 60 65 70 75 80 3 0.3 

KPI8.1(RM 8.1) 0.05 60 65 70 75 80 1 0.05 
KPI8.2(RM 8.2) 0.05 60 65 70 75 80 5 0.25 

KPI9(RM 9) 0.1 60 70 80 90 100 5 0.5 
KPI10(RM 10) 0.1 60 70 80 90 100 5 0.5 

 
 

Σ Wi = 
1 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 3.83 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

   Σ (Wi x SMi)             หรือ            (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
   

     Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัด 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น  

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   150   

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                         รอบ  12  เดือน             

14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

 
ประเด็นประเมินผล น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

ผลงาน คะแนน 
ที่ได 

1.ความครบถวนของการจัดทาํ
รายงานลักษณะสําคัญของ
องคกร (15 คําถาม) 

1 3 
 
 

6 
 
 

9 
 
 

12 
 
 

15 
 
 

15 5 

2.ความครบถวนของการจัดทาํ
รายงานการประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

1 3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

7 5 

3.ความครบถวนของ
แผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553*  
(2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 2 5 

 4        
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

20 4.5160 4.5160 0.9032 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาองคการ 

12 4.5833 4.5833 0.5500 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

    

        แผนหมวด 2 4 99.57 5 0.2000 
       แผนหมวด 1 4 94.29 5 0.2000 
14.4.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการ 

    

        แผนหมวด 2 2 4.5 4.5 0.0900 
       แผนหมวด 1 2 3.0 3.0 0.0600 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4  3.83  3.83 0.1532 

14.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4  5  5 0.2000 

1.ความครบถวนของการจัดทาํรายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 ครบถวนทั้ง 
15 คําถาม 

5 0.0500 

2.ความครบถวนของการจัดทาํรายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

1 ครบถวนทั้ง 
7 หมวด 

5 0.0500 

3.ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 ครบถวนทั้ง 
2 แผน 

5 0.1000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักงาน ฯ ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ตามกรอบของการประเมิน ดังนี้ 
1. แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน PMQA ในแตละหมวดโดยมี

ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแตละหมวด 
           2. ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหกับบุคลากรในองคการทุกระดับ  

3. บรรจุเรื่องสถานการณการพัฒนาระบบราชการของสํานักงาน ฯ ไวในวาระการประชุม กรมเปนวาระ
สืบเนื่องและใหมีการรายงานผล และแนวทางการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ และเพื่อพิจารณาดําเนินการ 

4. ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน PMQA ใหบุคลากรรุนใหมรับทราบและรวมปฏิบัติ เพื่อสรางความ
ตอเนื่องในการพัฒนาองคการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
        1.  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนตัวชี้วัดภาคบังคับ ใน
ระดับกรม โดยใหน้ําหนักรอยละ 20 ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการผลักดันเรื่องนี้ใหประสบความสําเร็จ 
         2.  ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินการตามตัวชี้วัด โดยกําหนดเปนนโยบายให 
ทุกคนในองคการมีสวนรวม และติดตามผลการดําเนินการโดยรายงานผลในที่ประชุมกรม 
          
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
           1.  หนวยงานกลางสงเครื่องมือในการประเมินตนเองใหสวนราชการมาก และมีความซ้ําซอน ในเรื่อง
เดียวกันทําใหเพิ่มภาระในการรายงาน การจัดเตรียมเอกสาร การเสียเวลาในการทํางานตามพันธกิจ จึงเปนผลใหการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงยากมากขึ้น การรวมมือรวมใจในการพัฒนาระบบ
ราชการจึงขับเคล่ือนชา 
         2. แมวาสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปลี่ยนเกณฑการประเมินของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปน
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  แลวกต็ามแตเอกสารและหลักฐานตาง ๆ หนวยงานก็ตองทําเตรียมไวเพื่อการ
ตรวจสอบ และสงใหทําใหสิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรเปนอยางมากกวาจะไดเอกสารที่สมบูรณถูกตอง 
        3. แมนวาผูบริหารระดับสูงจะใหความสําคัญแตไมไดรับความรูและแรงกระตุนจากสํานักงาน ก.พ.ร. เหมือน
เชนเริ่มเขาสูการพัฒนาระบบราชการในยุคแรก ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีการเลื่อนระดับ และโยกยายระดับความสําคัญของ
การดําเนินงานตัวชี้วัดนี้จึงอาจถูกลดระดับลง 
        4. ในการตรวจเชิงคุณภาพซึ่งตรวจโดยบริษัท ที่ปรึกษา ไมแนใจวามีมาตรฐานเดียวกันหรือไม ทัศนคติของ
ผูตรวจมีผลตอการประเมินองคการนั้น ๆ ทาํใหผูปฏิบัติไมสนใจในการดําเนินงานเทาที่ควรในบางกรณี 
 
หลักฐานอางอิง :   
       1.  ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 หมวด 2  และ หมวด 1 ( หมวดบังคับ และสมัครใจ ) 
            เอกสารประกอบหมวด 2 หมวดบังคับ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                         รอบ  12  เดือน             

             1.1 สําเนาคําสั่ง สค. ที่ 236/2551 ลว 12 พ.ย. 2551 เรื่องแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.2552 – 2554 
             1.2 รายงานการประชุมคณะทํางาน ฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 และเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2552 
              1.3 Flow Chart หรือแผนภาพขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
              1.4 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2552 และ รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 
              1.5 คําสั่ง สค.ที่ 25/2550 ลว.24  ม.ค.50 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล 
ลว 24 ม.ค. 50 และคําสั่งที่ 80 / 2552 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล ลว. 23 มิ.ย .52  
              1.6 แผนพัฒนาบคุลากร ปงบประมาณ 2551 – 2555 
              1.7 แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล ปงบประมาณ 2551 – 2555 
              1.8 สําเนาหนังสืออนุมัติใหจัดกิจกรรมการสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เรื่อง " 
พลังสามัคคีเพื่องานสตรีและครอบครัว " 
              1.9 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการสื่อสารและถายทอดยุทธศาสาตรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติเรื่องพลัง
สามัคคีเพื่องานสตรีและครอบครัว 
               1.10 แผนที่ยุทธศาสตร และตารางตัวชี้วัดระดับองคกร   
               1.11 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ระดับ กรม  / คํารับรองการปฏบิัติราชการประจําประดับ สํานัก 
-กอง /  คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ บุคคล และ รายงานผลการปฏิบัติราชการทั้ง 3 ระดับ 
              1.12 แผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค. และ
สํานัก/ กอง รายงานผลการดําเนินงานผานศูนยปฏิบัติการกรม (DOC ) 
              1.13 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงป 2552 และแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป 
2553 
 
เอกสารประกอบหมวด 1 สมัครใจ 
              1.14 บันทึกสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดตัวชี้วัดสูบุคคล ที่พม 0405/937ลว 26 ธ.ค.2551 
และ บันทึกการจัดทําคํารับรองระดับกอง ,สํานักที่ พม 0405/256 ลว 10 มิ.ย. 2552  
               1.15  บันทึกรายงานการประชุมการทบทวนยุทธศาสตร และการรับฟงความคิดเห็นผูรบับริการฯ ดังนี้ 
รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.พ.52 , วันที่ 19 ก.พ. 52   ( หลักฐานที่ 1.4 ) และวันที่ 26 - 28 ก.พ. 52 ณ 
กาญจนบุร ี
               1.16  รายงานสรปุการรับฟงผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยการจัดทํา Focus group วันที่ 13 พ.ค.
52 ณ ร.ร.รอยลัริเวอร กทม.  
               1.17  รายงานตามเอกสารที่  1.8 และ 1.9 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.52 ณ   ร.ร.ปริ๊นพาเลซ กทม. 
                1.18 บันทึกที่ พม 0401 / 3545 ลว.6 ส.ค.52 เรื่องรายงานผลการติดตามการมอบอํานาจของสวน
ราชการ 
                1.19 บันทึกที่ พม 0405 /  198  ลว  4 พ.ค. 2552  เสนอ แผนการจัดการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 / รายงานสรุปผลการจัดการความรูขององคการประจําปงบประมาณ 2552 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                         รอบ  12  เดือน             

            1.20  รายงานการประชุมกรมปงบประมาณ 2552 
            1.21 ประกาศเจตนารมณของผูบรหิารสุงสุดลงวันที่ 15 ธ.ค. 51   / เอกสารเผยแพร สําเนาคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการป 52 ของกองกลาง 
            1.22  รายงานการควบคุมภายในป 2552  และแผนบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553  และรายงานผล
การตรวจประเมินแผนความเสี่ยงปงบประมาณ 2552 
            1.23  บันทึกที่ พม 0401 / 3354  ลว  28 ก.ค.  2552 เรื่องรายงานขอมูลการรับรองเรียนและวิธีการในการ
จัดการขอรองเรียน / บนัทึกที ่พม 0405 /  562  ลว.   9 ต.ค.   2552เรื่อง การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของ สค. และภาพถายกิจกรรม 
      
 2.  ตัวชี้วัดที่ 14.1.2  หมวด 2  และ หมวด 1 ( ผลลัพธตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการหมวด 2 และ 1 ) 
          2.1  รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 
          2.2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
          2.3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงประจําป 2552 
          2.4  แบบสํารวจขอมูลผูบริหารที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู (KM) 
          2.5  แบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจยุทธศาสตรขององคกรจํานวน  136  ฉบับ และภาพการเขารวม
ในกิจกรรมหลกัในการจัดการความรูของผูบริหาร 
 
3. ตัวชี้วัดที่ 14.2  แบบฟอรม 3 .3 รายงานผลการดําเนินงานหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ และหลักฐานสําคัญที่
แสดงถึงผลลัพธการดําเนินการ 
 
4. ตัวชี้วัดที่ 14.3 มีเอกสารประกอบ ดังนี ้
        4.1 แบบฟอรม 5 ลักษณะขององคการ  
        4.2  ผลการประเมินตนเองหมวอ 1 – 7 ตามแบบฟอรม 3 และ 6 
        4.3 แผนพัฒนาองคการหมวด 4 และ 6 
 

 




