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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
          สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย          

                                                                                                                                                  รอบ  6  เดือน  

                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน 
 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

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

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

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

ระดับ 20         

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมสนับสนุนใหเกดิความ
รวมมือดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจนกับกลุมประเทศ
อาเซียน 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จ
การแกไขปญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 4.5 0.1350 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จํานวน อปท.ที่
สามารถใหความชวยเหลือ          
ผูประสบปญหาทางสังคม 

ระดับ 1 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,100 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบูรณาการขอมูล
ดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคมของไทย ขอมูลระบบเฝา
ระวังและเตือนภัยทางสังคม ให
เช่ือมโยงกับศนูยบัญชาการงาน
พัฒนาสังคม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4 0.1600 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนากลไกการบูรณา
การงานพัฒนาสังคม (War Room) 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาศนูยบัญชาการงาน
พัฒนาสังคม 

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

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคมของไทย 

ระดับ 3 1 2 3 4 5    

       1. 8.1 ระดับความสําเรจ็ของ
การจัดเกบ็ขอมูลเชิงลึกของดัชนี
คุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม(42 
ตัวช้ีวัด) 

ระดับ (1) 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0100 

        1.8.2 รอยละที่เปลี่ยนแปลง
ของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทาง
สังคม (13 ตัวช้ีวัด) 

รอย
ละ 

(1) X-2Y X-Y X X+Y X+2Y N/A 1 0.0100 

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

รอย
ละ 

(1) 60 70 80 90 100 N/A 1 0.0100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิงานปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1500 

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

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเรจ็ของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกจิ 

ระดับ 0         

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

ระดับ 25         

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2500 
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 หนวย น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จํานวนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนที่ผานเกณฑ
การดําเนนิงานของ ศพค. 

จํานวน 3 45 
(รอยละ

60) 

53 
(รอยละ

70) 

60 
(รอยละ

80) 

68 
(รอยละ

90) 

75 
(รอยละ
100) 

65 3.625 0.1088 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 รอยละของ
ประชาชนที่มีความรูเกี่ยวกบัการ
ใชเวลาอยางมีคุณภาพภายใน
ครอบครัว 

รอย
ละ 

3 60 65 70 75 80 N/A 1 0.0300 

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

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 จํานวนสตรีที่ลง
สมัครรับเลือกต้ังองคการบริหาร
สวนตําบล 

จํานวน 2 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,016 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6 รอยละของเครือขาย
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 

รอยละ 3 60 65 70 75 80 100 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 รอยละของผูนํา
ชุมชนที่ไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี 

ระดับ 3 70 75 80 85 100 100 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8 รอยละของสวน
ราชการที่นําแผนแมบทความ
เสมอภาคหญงิชายไปสูการปฏิบัติ 

รอยละ 3       3.593 0.1078 

  กลุมที่ 1 กลุมทาทาย  (1) 80 85 90 95 100 100 5 0.0500 
  กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา  (1) 70 75 80 85 90 88.89 4.778 0.0478 
  กลุมที่ 3 กลุมพัฒนา  (1) 70 75 80 85 90 69.16 1 0.0100 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ15 )    

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.3000 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   4   

 

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

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จใน
การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 65 70 75 80 85 ระดับ 5 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ระดับ 6         

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

ระดับ (3)+ 
(2)= 
(5) 

1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2500 

         6.2 การจัดทําขอมูลเรือ่ง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐัและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ (1) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

        6.3 รอยละของจํานวนสํานวน
การสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอย
ละ 

(2) 40 50 60 70 80    

ตัวช้ีวัดที่ 7  รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร 

รอย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0500 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)    

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของอัตราการ
เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 

รอย
ละ 

3 68 71 74 77 80 64.22
% 

1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ  
4.5 

4.5013 0.0900 

ตัวช้ีวัดที่ 11ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.0600 

 

เน่ืองจากไมมีสํานวน จึงขอนํา
นํ้าหนักไปเพิ่มตัวชี้วัด 6.1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   5   

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

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 )    

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐั 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 4.89 4.89 1.0750 

        12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 (1) 28 พย

51 

21 พย 

50 

14 พย 

51 

7 พย 

51 

31 ตค 

51 

31 ตค
51 

5 0.0500 

        12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของความครบถวนในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับ (6) 1 2 3 4 5 5 5 0.3000 

      12.3 ผลคะแนนจากรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

ระดับ (15) 1 2 3 4 5 4.83 4.83 0.7250 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5  5 0.1500 

        13.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ    

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500 

          13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน
ตาม แผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ   (กรณี 2) 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1000 

รวม  100        4.2266 
 

รายงาน ณ วันท่ี   29  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 

ผูรายงาน นางดารารัตน   แกวสลับสี                                 หนวยงาน กลุมพัฒนาระบบริหาร 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร                            โทรศัพท 0 2306 8775-6                       
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มิติท่ี1 ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 20 27 47 82.5

1.1
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
บริการประชาชน

  -   - 5 2 1 1
2

5 5
10

5 5
10

1.2
ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนกับกลุ่มประเทศอาเซียน

  -   - 5 1 4 4

4

4 4

4

5 5

5

1.3 ระดับความสําเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   -   - 5 3 2 2 6 2 2 6 5 4.5 13.5

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

N/A 1
1

5,100 5
5

1.5

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบูรณาการข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคมของไทย ข้อมูลระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
สังคม ให้เชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการงานพัฒนาสังคม

  -   - 5 4 1 1

4

2 2

8

4 4

16

1.6
ระดับความสําเร็จของการพัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนา
สังคม (War Room)

  -   - 5 1 N/A 1
1

4 4
4 5 5 5

1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์บัญชาการงานพัฒนาสังคม   -   - 5 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5

1.8
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ของไทย

5 3
0

1.8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของดัชนีคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคม(42 ตัวชี้วัด)

5 1 1 1
1

1 1
1

1 1 1

1.8.2
ร้อยละท่ีเปล่ียนแปลงของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม (13 
ตัวชี้วัด)

  -   - 5 1 1 1
1

1 1
1

1 1 1

1.8.3

ร้อยละของการดําเนินการตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
เพื่อให้ดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของไทยเทียบเคียงกับดัชนีฯ
ของต่างประเทศ (Benchmark) ท่ีทําการศึกษาได้   -   - 5 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1.9 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์

  -   - 5 3 1 1
3

2 2
6

5 5 15

1.10 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการงานด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายในการกฎหมาย(โดย
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัว)

  -   - 5 1 2 2

2

2 2

2

5 5 5

ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 25 28 46 104.654

3.1
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงนํ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิต
ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

  -  - 5 5 ระดับ 1 1 5 1 1 5 5 5 25

3.2
จํานวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์การดําเนินงาน
ของ ศพค.

75 3 N/A 1 3 N/A 1 3 65% 3.63 10.875

3.3
ร้อยละของประชาชนท่ีมีความรู้เก่ียวกับการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ
ภายในครอบครัว

  -  - 80 3 N/A 1 3 N/A 1 3 N/A 1 3

3.4

ระดับของความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2550-2554)

  -  - 5 3 ระดับ 2 2 6 ระดับ 4 4 12 5 5 15

3.5 จํานวนสตรีท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล   -  - 5,000 2 N/A 1 2 N/A 1 2 5,016 5 10

3.6
ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม

  -  - 80 3 N/A 1 3 N/A 1 3 100% 5 15

3.7
ร้อยละของผู้นําชุมชนท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ี
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี   -  - 80 3 N/A 1 3 100 5 15 100% 5 15

แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Sar Card)

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
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ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

3.8
ร้อยละของส่วนราชการท่ีนําแผนแม่บทความเสมอภาคหญิงชายไปสู่
การปฏิบัติ

  -  - 3 N/A 1 3 1 1 3 86.02% 3.59 10.779

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 20 41 50 80

4
ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

 - 3.4 5 6 ระดับ 2 2 12
ระดับ 

2.5
2.5 15 ระดับ 5 5 30

5 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 5 3 ระดับ 2 2 6 ระดับ 4 4 12 ระดับ 5 5 15

6
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.2875 4.4583 5 6 0 0

6.1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ

 -  - 5 5 ระดับ 3 3 15 ระดับ 3 3 15 ระดับ 5 5 25

6.2
การจัดทําข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 -  - 5 1 ระดับ 3 3 3 ระดับ 3 3 3 ระดับ 5 5 5

6.3
ร้อยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  -  - 0 0

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

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 13 24 33.0026

8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  - 99.78 3 21.86% 1 3 65.44% 1 3 64.22% 1 3

9 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3 3.50 3 ระดับ 2 2 6 ระดับ 5 5 15 ระดับ 5 5 15

10
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ

4.25 5 2 N/A 1 2 N/A 1 2
ระดับ 

4.5
4.50 9.0026

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 3 5 2 ระดับ 1 1 2 ระดับ 2 2 4 ระดับ 3 3 6

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 25 33 33 122.5

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

4.89
4.89 107.5

13
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ

5 5 5 3 0 0

13.1
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

 -  - 5 1 ระดับ 5 5 5 ระดับ 5 5 5 ระดับ 5 5 5

13.2
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  -  - 5 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 3 3 6 ระดับ 5 5 10

รวม 100 142 200 422.657

คะแนนเต็ม 5 1.42 2.00 4.23

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



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

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

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลผลิต เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

1. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ (คน) 

8,000  8,249 103.11 

2. จํานวนเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ(เครือขาย) 

1,200 1,502 125.17 

3. จํานวนประชาการเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม
ความเสมอภาค การคุมครอง และพิทักษสิทธิ(คน) 

18,000 18,149 100.83 

4. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง(คน) 

245,000  267,629 109.24 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลิต 

 

 
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 0.25 80 85 90 95 100 5 1.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 2 0.25 80 85 90 95 100 5 1.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 0.25 80 85 90 95 100 5 1.25 

เปาหมายผลผลิตที่ 4 0.25 80 85 90 95 100 5 1.25 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ  (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

5 ระดับ 5 5 0.2500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
    ตัวช้ีวัดผลผลิต จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรบัการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 8,000 คน  
    สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 และเกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 8,249 คน มีโครงการ
กิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
                      1.1 โครงการสงเสริมความรูแกสตรีเพ่ือการพ่ึงตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อ                      
                       1. สนับสนนุ สงเสริม ใหหนวยงานภาครัฐ ทองถิน่และภาคเอกชน ทราบแนวทางในการ
ดําเนินงานและจัดกิจกรรมในการพัฒนาสตรีตามภารกิจขององคกร และรวมมือกับ สค. ในการดําเนินการเพื่อ
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคของสตร ี

         2. ใหหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่นและภาคเอกชนตระหนักและมีเจตคติที่เอื้อตอการพัฒนา
สตรีที่เปนผูรับบริการขององคกร 

               ซึง่ในชวง 12 เดือนของปงบประมาณ 2551 สค. มีการดําเนินกิจกรรม 7 กจิกรรม กลุมเปาหมาย 

2,672 คน ดังนี้    

 1) การจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550 -

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

และเจาหนาที่หนวยงานท่ีเกีย่วของ จํานวน 40 คน  
               2) การประชุมระดมความคิดเห็นหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจดัทําแผนบูรณาการป 2551       
ตามรางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรฯี ฉบับที ่10 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ณ หองประชุม สค.
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมประชาสัมพันธ สํานักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และจนท.  
สค. จํานวน 34 คน     



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 3) สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการป 2551 ยุทธศาสตรการเพิ่มโอกาสการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร โดยบูรณาการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดําเนินการจัดสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ังป พ.ศ. 2550 เพื่อ
ระดมความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการหาแนวทางสรางการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนใหมีสัดสวนของหญิงชายอยางทัดเทียมกัน และเปดโอกาสใหมีการพัฒนาสตรีใน
ทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจทางการเมือง ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรงุเทพฯ รวม 2 รุน  จํานวน 547 คน 
ดังนี้ รุนที่ 1 วันที่ 17-18 มกราคม 2551 จาํนวน 234 คน และรุนที ่2 เมือ่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 
2551 จํานวน 313 คน  
 4) สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการป 2551 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงใน
ชีวิตและรางกาย โดยบูรณาการรวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว สค. ดําเนินการสัมมนาเตรียมความ
พรอมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญติัคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่จะมีผลบังคับใช เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่จะมีผลบังคับใช 
ไดแก พนักงานอัยการ  พนกังานสอบสวน  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาที่องคกรสตร ี 
เจาหนาท่ี พม. ที่เกี่ยวของ และนักศึกษา  รวม 5 รุน จํานวน 831 คน ดังนี้  
 รุนที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2551 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพฯ จํานวน 150 คน 
 รุนที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2551 ณ โรงแรมคุมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 227 คน 
 รุนที ่3 วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ โรงแรมอิมพเีรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 150 คน 
 รุนที ่4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเจรญิธานีปรินเซส จงัหวัดขอนแกน จํานวน 195 คน 
 รุนที่ 5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมวังใต จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 109 คน 
 5) การระดมความคิดเห็น (ราง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใหหนวยงานท่ีเกีย่วของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไดรับรู
และมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนปฏิบติัการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) โดยทาง สค. จะนําไปปรับแผนปฏิบัติการฯ ใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพฯ จํานวน 250 คน 
  6) สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการป 2551 ยุทธศาสตรการเสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญงิและชาย โดยบูรณาการรวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว สค. ดําเนนิการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนงานแผน ศพค. ตนแบบ” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 120 คน เพือ่ใหคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  เจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบล  และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัดจากพื้นที่ 4 ภาค 20 
จังหวัดไดรบัความรู ความเขาใจในประเด็นมิติหญิงชายและสามารถนําความรูดานมิติหญิงชายไปใชใน
กระบวนการทํางานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงจัดทําแผนชุมชนเพื่อสรางการพัฒนาที่สมดุล
ระหวางหญิงชายในชุมชน 
  7) สค. ไดรวมกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไปสูความเสมอภาคหญิงชาย ประกอบดวยกิจกรรม 
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 - จัดเวทีสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทาง กลยุทธ ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินกิจกรรมในโครงการปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไปสูความเสมอภาคหญิงชาย กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชาย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรี  
องคกรสตร ี ผูแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 13 มิถนุายน 2551 ณ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร 
กรุงเทพฯ จํานวน 50 คน 
 - จัดงานแถลงขาวโครงการปรบัเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไปสูความเสมอภาคหญิงชาย 
เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินโครงการฯ ทางสถานีโทรทศัน  หนังสือพมิพ และทางจดหมายขาวของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แกสาธารณชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เมือ่วันที่ 13 มิถนุายน 2551 ณ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร กรุงเทพฯ จํานวน 100 คน 
 - การสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อปรบัเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไปสูความเสมอภาคหญิงชาย 
เพื่อใหส่ือมวลชนดานส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ และนักศึกษาดานส่ือมวลชนไดรับความรู ความเขาใจ และ     
มีความตระหนักในประเด็นมิติหญิงชาย ศักด์ิศรีคุณคาความเปนมนุษย  และรวมกันสรางสรรคส่ือในการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหเกิดขึ้นในสังคมไทย เมือ่วันที่ 17 มิถนุายน 2551 ณ อาคารสาทรซิต้ี   
ทาวเวอร กรุงเทพฯ จํานวน 100 คน 
                    - การสัมมนาผูบริหารการศึกษา นักการศึกษา ผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักในประเดน็มิติหญิงชาย รวมทั้งเกดิการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติและรวมสรางกระแสความเสมอภาคหญิงชาย และการเคารพศักด์ิศรีและคุณคาความเปน
มนุษยใหเกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 
กรุงเทพฯ จํานวน 400 คน 
                    - การสัมมนาเรื่อง “ผูหญิงกบัการเมือง” เพือ่ใหผูเขารวมสัมมนาเกิดความตระหนัก เหน็
ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง และมีเจตคติในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
โดยสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมืองเพิ่มขึน้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมวินเซอรสวีสท กรงุเทพฯ 
จํานวน 200 คน 
                  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. กระตุนใหสังคมทุกภาคสวนตระหนักในความสําคัญและบทบาทของสตรีในการมีสวน
รวม ในการพัฒนาประเทศ และมุงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมสตรีทางการเมืองใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และขยายผลไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
                       2. สงเสริมความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารสําหรับการเพิ่ม
ศักยภาพการส่ือสารของเครือขายสตรีในทองถิ่น 
                      3. เสริมสรางโอกาสและพื้นที่ของเครือขายสตรีในทองถิ่นใหสามารถเขาถึงและใช  
ประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
                      4. ติดตามประเมินผลลัพธเครือขายสตรีในทองถิ่นที่ผานการอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ไปพัฒนาใชประโยชนในการส่ือสารในประเด็นสาธารณะตางๆของชุมชนและถอด
บทเรียนการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใชประโยชนในการส่ือสารในประเด็นสาธารณะตาง ๆ ของชุมชน 
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                          ซึง่ในชวง 12 เดือนของปงบประมาณ 2551 สค. มีการดําเนนิกิจกรรม 9 กจิกรรม กลุมเปาหมาย 

5,577 คน ดังนี ้
               1) การวิพากษเรื่อง : การเมือง การเลือกต้ัง ทศิทางความฝนที่เปนจริง...? เปนกิจกรรม
การรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการเมืองระดับชาติ โดย สค. ดําเนินการรวมกับสมาคมบัณฑิต
สตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยและสถาบันพระปกเกลา เมื่อวันที ่29 ตุลาคม 2550  ณ หองประชุมปริ๊นซ
บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ ผูเขารวมการวิพากษ จํานวน 426 คน ประกอบดวย ผูแทน
จากหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคม ครแูละนกัเรียน ประชาชน และ
ส่ือมวลชน  
               2) การรณรงคและสงเสรมิใหสตรีมสีวนรวมทางการเมืองระดับทองถิน่ในสถาบนัการศึกษา 
เพื่อใหเยาวชน ผูบรหิาร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ประชาชน และสังคมไดตระหนักถงึความสําคัญและ
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี รวม 7 ครัง้ จํานวน 1,733 คน ดังนี ้
            ครั้งที ่1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เมือ่วันที ่5 มกราคม 2551 จํานวน 200 คน 
             ครั้งที ่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี เมื่อวันที ่7 มกราคม 2551 จํานวน 227 คน 
            ครั้งที ่3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2551 จํานวน 316 คน 
            ครั้งที ่4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมือ่วันที่ 15 มกราคม 2551 จํานวน 200 คน 
            ครัง้ที่ 5-6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 
361 คน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน  220 คน       
                        ครัง้ที่ 7 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 จํานวน 
209 คน  
               3) การฝกอบรมวิทยากรหลักเพือ่พัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น เพื่อฝกอบรม
เจาหนาท่ีหนวยงานภาครฐั และผูนําสตรีในพื้นที่ที่มีการเลอืกต้ังป 2551 ใหสามารถเปนวิทยากรหลกัประจํา
จังหวัดในการฝกอบรมสตรีที่สนใจลงสมคัรรับเลือกต้ังใน อบต. ดําเนนิการจดัฝกอบรม ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี 
กรุงเทพฯ ประกอบดวยเจาหนาที่ สสว.  พมจ. นักวิชาการ และผูนําสตร ี2 รุน จํานวน 175 คน ดังนี ้ 
             รุนที ่1  เมือ่วันที ่15 – 17 มกราคม 2551 จํานวน 82 คน  
             รุนที ่2 เมื่อวันที่  24 - 25 มกราคม 2551 จํานวน 93 คน 
              4) การสัมมนาเรือ่ง “บทบาททางการเมืองของสตรีกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อใหผูเขารวม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบทบาททางการเมอืงของสตร ีณ หองประชุมชัน้ 3 อาคาร สค. เมือ่วันที ่
12 กุมภาพนัธ 2551  จํานวน 11 คน ประกอบดวยอาจารย และนิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
             5) การประชุมชีแ้จงแนวทางการดําเนินกจิกรรมที ่สค. ขอความรวมมือสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนนุวิชาการ เขต 1-12 ในการดําเนนิการพัมนาศักยภาพสตรีใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมอืงทองถิน่ป 2551 ณ หองประชมุ สสว. 8 อ.เมอืง จ.ลพบุร ีเมือ่วันที ่18 กุมภาพนัธ 2551  ประกอบดวย 
ผูบรหิาร เจาหนาที่ สสว. 1-12 และเจาหนาที่ สค. จํานวน 80 คน 
             6) การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพือ่ใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมอืง
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ทองถิ่น โดย สค. ไดสนับสนนุงบประมาณใหกับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) สังกัดกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูหญิงในพื้นทีท่ี่มี อบต.หมดวาระในป 2551 เพื่อให
มีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองทองถิน่  โดย สสว. ไดดําเนินการไปแลว
จํานวน 20 ครัง้ กลุมเปาหมาย จํานวน 1,852 คน ดังนี ้  
                      -  เมื่อ 26 ก.พ.51  จัดอบรมที่จังหวัดลพบุรี  สตรีเขารบัการอบรม จํานวน 52 คน 
                      -  เมื่อ 29 ก.พ.51  จัดอบรมที่จังหวัดมหาสารคาม สตรีเขารับการอบรม จํานวน 34 คน 
                      -  เมื่อ 3 มี.ค.51  จัดอบรมท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 18 คน 
                      -  เมื่อ 4 มี.ค.51  จัดอบรมท่ีจังหวัดเลย  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 90 คน 
                      -  เมื่อ 10 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดขอนแกน  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 114 คน 
                      -  เมื่อ 12 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดหนองคาย  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 118 คน 
                      -  เมื่อ 14 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดรอยเอ็ด  สตรีเขารับการอบรม จาํนวน 158 คน 
                      -  เมื่อ 14 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดตาก  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 30 คน 
                      -  เมื่อ 18 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดอุดรธานี  สตรีเขารับการอบรม จาํนวน 116 คน 
                      -  เมื่อ 18 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 52 คน 
                      -  เมื่อ 23 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดเพชรบุร ี สตรีเขารับการอบรม จาํนวน 78 คน 
                      -  เมื่อ 26 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดกาญจนบุร ี สตรีเขารับการอบรม จํานวน 96 คน 
                      -  เมื่อ 28 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดปราจีนบุรี  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 90 คน 
                      -  เมื่อ 28 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดสงขลา  สตรีเขารบัการอบรม จํานวน 144 คน 
                      -  เมื่อ 28 มี.ค.51  จัดอบรมที่จังหวัดราชบุรี  สตรีเขารบัการอบรม จํานวน 86 คน 
                      -  เมื่อ 1 เม.ย. 51 จัดอบรมที่จังหวัดพะเยา  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 100 คน 
                      -  เมื่อ 9 เม.ย. 51 จัดอบรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สตรีเขารับการอบรม จํานวน 120 คน 
                        -  เมื่อ 9 เม.ย. 51 จัดอบรมที่จังหวัดระยอง  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 87 คน 
                      -  เมื่อ 10-11 เม.ย. 51 จดัอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 184 คน 
                      -  เมื่อ 19 เม.ย. 51 จัดอบรมที่จังหวัดอํานาจเจริญ  สตรีเขารับการอบรม จํานวน 85 คน 
 7) สค. รวมกับกรมประชาสัมพันธ โดยสํานักประชาสัมพันธ เขต 1-8 จัดทําโครงการรณรงค
และสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง โดยการจัดเวทีประชาสังคม  เรื่อง “ทําไมสตรีจึงจําเปนตองมีสวน
รวมทางการเมือง” ในสวนภูมิภาค เพื่อรณรงคใหสังคมไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสตรี
ทางการเมือง  รับฟงทัศนะ ความเห็นของตัวแทนผูนําสตรขีองจังหวัด  นกัการเมืองสตรีเกี่ยวกับบทบาท 
ความสําคัญ รวมถึงประโยชนที่สังคมไดรับจากการท่ีสตรีไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสรางความ
เชื่อม่ันใหแกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูนําสตรีที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังเพิม่ขึ้น จํานวน 7 ครั้ง 
จํานวน 800 คน ดังนี ้
  -  เมื่อวันที่ 22 มี.ค.51 ณ จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน  
 -  เมื่อวันที่  7 พ.ค.51 ณ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน 
 -  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.51 ณ จงัหวัดจันทบุรี จาํนวน 150 คน 
 -  เมื่อวันที่  3 มิ.ย.51 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 100 คน 
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 -  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.51 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 150 คน 
                   -  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.51 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน 
                   -  เมื่อวันที่ 31 ก.ค.51 ณ จงัหวัดขอนแกน จํานวน 100 คน 
 8) สค. รวมกับกรมประชาสัมพันธ โดยสํานักประชาสัมพันธ เขต 1-8 จัดทําโครงการรณรงค
และสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง โดยการจัดการสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “ทําไมตองสงเสริมผูหญิง
เขาสูการเมือง” ในสวนภูมิภาค เพื่อใหส่ือมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย เห็นศักยภาพและความสําคัญของผูหญิงในทางการเมือง ประโยชนที่สังคม/
ชุมชนจะไดรับเมื่อมีผูหญงิเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง รวมทั้งใหส่ือมวลชนทุกแขนงเปนตัวกลางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถงึศักยภาพ ความสําคัญ และประโยชนของการที่มีผูหญิงเขาไปมี
สวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่น จํานวน 4 ครั้ง จํานวน 200 คน ดังนี ้
  -  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.51 ณ จงัหวัดกาญจนบุรี จํานวน 50 คน  
 -  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.51 ณ จังหวัดขอนแกน จํานวน 50 คน 
 -  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.51 ณ จังหวัดบุรีรัมย จาํนวน 50 คน 
 -  เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.51 ณ จังหวัดสงขลา จํานวน 50 คน 
                 9)  การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอเรื่อง “การพัฒนาที่สมดุลตองมีทั้งหญิงและชายใน
การเมืองทองถิน่” เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสมดุลทางการเมือง โดยการ
สนับสนุนและสงเสริมใหผูหญงิเขาสูการเมืองทองถิน่เพิ่มขึน้ เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมการิน 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 300 คน 

 
2. ผลผลิตเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ  
   ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 

1,200 เครือขาย  
   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 และ

เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 1,502 เครือขาย มีโครงการกจิกรรมที่สําคญั ดังนี ้
     2.1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว           

มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                        1) ใหเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว  มีความรู  ความเขาใจในนโยบายดานการ
พัฒนาสังคม สตรีและสถาบันครอบครัว สรางความตระหนักใหเครือขายมสีวนรวมในการพัฒนาสังคมให
เขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล พม. และ สค. 
              2) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรแีละสถาบันครอบครัวใหมีศักยภาพ        
มีทักษะและสามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอสตรีและสถาบันครอบครัว 

         3) ใหเครือขายและสถาบันครอบครวั ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานและ
พัฒนาความรวมมือของเครือขายในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ 

สค. ไดประชุมเพื่อวางแผนในการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรี 
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และสถาบันครอบครัว โดยการจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย             
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอําเภอ ผูประสานงานเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัด        
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการ 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ และผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมท่ีประชุมมีมติใหมีการจัด 
สัมมนา ในป 2551 ทั้งหมด 4 ครั้ง/ภาค  
               ซึง่ สค. ไดดําเนนิการจัดสัมมนาโครงการเสรมิสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ประจําป 2551 ไปแลว 4 ครั้ง มีกลุมเปาหมายเขารวมสัมมนา  698 คน จํานวน  446 เครือขาย     
มีรายละเอียด  ดังนี ้
     ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2551 จ.เชียงใหม มีผูเขารวมสัมมนา      
จํานวน 187 คน 129 เครือขาย  
     ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2551 จ.อุดรธานี      
มีผูเขารวม สัมมนา จํานวน 179 คน 109 เครือขาย 
               ครัง้ที่ 3 ภาคใต จดัสัมมนา เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2551 จ.สงขลา มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน 168 คน 120 เครือขาย 
               ครัง้ที่ 4 ภาคกลาง จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2551 กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม     
สัมมนา 164 คน 88 เครอืขาย 
               2.2. โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว                 มี
วัตถุประสงคเพื่อ 

        1) เสริมสรางศักยภาพเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการดานสังคม
เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูที่เอื้อตอการ
ขับเคลื่อนงานดานสตรีและสถาบันครอบครวัอยางมีประสิทธิภาพ 

         2) สงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายตามภารกิจ
ของ สค. ไปดําเนินการใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสูประชาชนกลุมเปาหมาย    

   สค. ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว 
ประจําป 2551 มีรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้  

  กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธเครือขายทองถิน่ไทยเพื่อสตรีและครอบครัว สค. ไดกําหนดแนวทาง
แผนการดําเนนิงานจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและเจาหนาที่ในองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
(พมจ.) ศูนยพัฒนาสังคม (ศพส.) ทองถิ่นจงัหวัด โดยกําหนดหลักสูตรวิทยากร ระยะเวลาดําเนินการเวที
เสวนา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ในกิจกรรมสานสัมพันธเครือขายทองถิ่นไทยเพือ่สตรีและครอบครวั โดยมี
การประสานการดําเนินงาน รวมกับ พมจ. อปท. ในพื้นทีป่ระเมินผลและสรุปผลการสัมมนา รวมทั้งจัดทํา
เอกสารเผยแพร รวมจํานวน 4 ครัง้ ในพืน้ที ่4 ภาค มีกลุมเปาหมาย เขารวมจํานวน 625 คน 355 เครอืขาย   
มีรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี ้ 
               ครัง้ที่ 1 ภาคเหนอื เมื่อวันที ่16-17 มกราคม 2551 จ.อุตรดิตถ มีผูเขารวมสัมมนา                
จํานวน 133 คน 79 เครอืขาย 
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     ครั้งที ่2 ภาคใต เมือ่วันที ่4-5 กมุภาพนัธ 2551 จ.ตรงั มีผูเขารวมสัมมนาจาํนวน 191 คน 112 เครือขาย 
               ครัง้ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่12-13 มีนาคม 2551 จ.รอยเอด็ มีผูเขารวมสัมมนา  
จํานวน 172 คน 96 เครอืขาย 

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2551 จ.จันทบุร ีมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 129 คน 
68 เครือขาย 
               การสัมมนาแตละครั้ง จะมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาที่มีตอภาพรวมของ       
การจัดสัมมนาและองคความรูที่ไดรับ ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 4 ครัง้ ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความ    
พึงพอใจตอการสัมมนาและการไดรับองคความรูในระดับมากทั้ง 4 ครั้ง 
                  กิจกรรมที่ 2 มหกรรมประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานสตรีและครอบครัว  
                               กิจกรรมยอยที ่1 การพัฒนาหลกัเกณฑตัวชี้วัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)
ดีเดนดานสตรี และครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑตัวชี้วัด อปท. ดีเดนดาน
สตรีและครอบครัวใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและประเภทของ อปท. ซึ่ง สค. ไดจัดทําและนําสง
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานเกณฑชีวั้ด อปท.ดานสตรีและครอบครัว ใหแก 
อปท. จํานวน 1,394 แหง ซึ่งการจูงใจองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินงานดานสตรีและครอบครวัมี
หลักเกณฑตัวชี้วัดเพื่อคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว จํานวน 54 
ตัวชี้วัด แบงเปนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานการพัฒนาดานสตรีและครอบครัว จํานวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดขั้น
พัฒนาการ ดานสตรีและครอบครัว จํานวน 33 ตัวชี้วัด ซึ่ง สค. ไดจัดทําและนําสงแบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนามาตรฐานเกณฑชี้วัด อปท. ดานสตรีและครอบครัวและนําขอมูลที่ไดมาสรุป
ประมวล เปนขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2551 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจาก อปท. พมจ. 
คณะกรรมการคัดเลือก อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป 2550 และเจาหนาที่ สค.  
                               สค. ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดผลสรุปประเด็นดานสตรีและครอบครัว
เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําหลักเกณฑตัวชีวั้ดและใบสมคัรคัดเลือก อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป2551  
                               กิจกรรมยอยที ่2 การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มกีารดําเนินการดังนี้ 
                               1) แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานสตรีและ
ครอบครัว ประจําป  2551 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานจาก 13 หนวยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก สค. 
                               2) จดัประชุมคณะกรรมการคัดเลอืกฯ  เพื่อพิจารณาและรวมดําเนินการคัดเลือก 
อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ประจําป 2551 ตามแผนการคัดเลือกฯ จํานวน 3 ครั้ง 
                               3) ประชาสัมพันธและรับสมัครคดัเลือก อปท. ใหแก อปท. 3 ชองทางคือ แจง พมจ.
ประชาสัมพันธเชิญชวน แจงผานเว็บไซตของ สค.และเชญิชวนตรงถึง อปท. จํานวนทั้งส้ิน  7,851 แหง โดย
มี อปท.สมัครเขารับการคัดเลือกครั้งนี้ จํานวน 153 แหง จาก 60 จังหวัด 
                               4) ตรวจสอบและใหคาคะแนนหลักเกณฑและมาตรฐานตัวชี้วัด ใบสมัครของ อปท. 
จํานวน 153 แหง 
                               5) ดําเนินการประเมินผลงานในภาคสนาม  ดังนี้   
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                                   - ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที ่อปท.ที่ผาน
หลักเกณฑและมาตรฐานตัวชี้วัดการคัดเลือกในจังหวัด จาํนวน 60 แหง 39 จังหวัด โดยสงแบบประเมินผล
ความพึงพอใจฯ  ให พมจ.ดําเนินการประเมนิ อปท.ที่ผานหลักเกณฑและมาตรฐานตัวชี้วัดดังกลาว จํานวน 
อปท.ละ 5,000.-บาท(หาพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 500,000.-บาท(หาแสนบาทถวน) 
                                   -  ดําเนินการจดัสนทนากลุม(Focus group) ในพื้นที ่อปท. จํานวน 14 แหง 
                               6) จดัลําดับ ประกาศผลการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลอืกฯ พิจารณาและ
สรุปผลการจัดลําดับ อปท. จํานวน  60 แหง  ดังนี้  คือ อปท.ที่มีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัวตอเนื่อง 
3 ป จํานวน 4 แหง  อปท. ทีม่ีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัว จํานวน 13 แหง อปท.ที่มีผลงานดีดาน
สตรีและครอบครัว จํานวน 35 แหง และ อปท.ที่มีผลงานชมเชยดานสตรีและครอบครวั จํานวน 8 แหง 
               กจิกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเครือขายสตรีและครอบครวั มีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนใน
ระหวางป 2548-2550 และเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานของ อปท. ดีเดนในระหวางป 2550 นํามาจัดทําส่ือ
เผยแพรผลงาน โดยมีเปาหมายในการออกติดตาม อปท. จํานวน 5 ครัง้ 25 แหง ดังนี ้
                               ครั้งที่ 1 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ณ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุร ี  
                     ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เมื่อวันที ่18-24 พฤศจิกายน 2550 ออกติดตาม อปท. จํานวน 
6 จังหวัด 11 แหง  ไดแก  

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

                       ครั้งที่ 3 ภาคใต เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2550 ออกติดตาม อปท. จํานวน     
3 จังหวัด 4 แหง ไดแก  
                                         -  จ.นครศรีธรรมราช ณ อบต. บานลํานาว อ.บางขัน 
                                         -  จ.สงขลา ณ เทศบาลตําบลสะบายอย อ.สะบายอย, อบต.น้ํานอย อ.หาดใหญ 
                                         -  จ.ภูเก็ต ณ อบจ. ภูเก็ต  อ.เมือง 
                     ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 11–15 ธันวาคม 2550 ออกติดตาม 
อปท. จํานวน 4 จังหวัด 6 แหง ไดแก  
                                         -  จ.มหาสารคาม ณ อบต. วังแสง อ.แกดํา 
                                         -  จ.กาฬสินธุ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อ.เมือง, อบต.หัวงัว อ.ยางตลาด 
                                         -  จ.อุบลราชธานี ณ อบต. ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร, อบต. ปทุม อ.เมือง 
                                         -  จ.สุรินทร ณ อบต. กนัตวจระมวล อ.ปราสาท                                    
                      ครั้งที่ 5 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 22–23 มกราคม 2551 ออกติดตาม อปท. จํานวน     
2 จังหวัด 3 แหง  ไดแก  
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                                         -  จ.สระแกว ณ อบต. หนองหมากฝาย อ.วัฒนานคร 
                                         -  จ.ระยอง ณ อบต. บางบุตร อ.บานคาย, อบต. พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร  
               2.3. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขายเอกชนดานสตรีและครอบครัว                
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                     1) เสริมสรางความเขาใจและเผยแพรความรูในดานมิติหญิงชาย การสรางคานิยมที่
ปราศจากอคติทางเพศ รวมทั้งการเสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัวใหอยูดีมีสุขผานโรงเรียน / สถานศึกษา 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และเครือขายภาคธุรกิจเอกชน 
                     2) กระตุนใหเครือขายภาคธุรกิจเอกชน เห็นความสําคัญของการสงเสริมครอบครัวใหเขมแข็ง  
                     3) สรางกระบวนการเรียนรูในการบริโภคสื่อสรางสรรค เปนการสรางกระแสสังคมอันจะ
นําไปสูการขับเคลื่อน/เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และคานิยมที่เหมาะสมในการเลือกบรโิภคส่ือที่สรางสรรค รวมทั้ง
รวมรณรงค/เฝาระวังส่ือที่อาจมีผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
                     สค. ไดดําเนินกิจกรรม 6 กจิกรรม จํานวน  949 คน 242 เครือขาย มีรายละเอียดการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
                     (1) จัดกิจกรรมวันอาทิตยสุขสันตสานสัมพันธครอบครัวครัว เมื่อวันที ่2 ธันวาคม 2550    
ณ โรงเรียนสุทธารามวิทยา กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายเปนครอบครัวนักเรยีนโรงเรียนสุทธารามวิทยา   
จํานวน 60 คน 20 ครอบครัว (เครือขาย) โดยครอบครัวไดทํากิจกรรมและเรียนรูรวมกนั ใหครอบครัว
ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของครอบครัว มุงเนนการสรางสานสัมพันธอันดีในครอบครัว อนันําไปสู
การเสริมสรางครอบครัวอบอุนและเขมแขง็ 
                     (2) อบรมเครือขายผูนํารุนใหมเพื่อสตรีและครอบครัว รุนที่ 1/2551 เมือ่วันที่ 25-27 มีนาคม 
2551 เวียนนารีสอรทแอนดสปา จ.นครราชสีมา ประกอบดวยเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จํานวน 132 คน 19 เครือขาย จําแนกเปนผูหญิง 74 
คนและผูชาย 58 คน และเจาหนาที่ พมจ. จาํนวน 22 คน จําแนกเปนผูหญิง 11 คน และผูชาย 11 คน รวม
ทั้งส้ิน 154 คน 
                     (3) อบรมเครือขายผูนํารุนใหมเพื่อสตรีและครอบครัว รุนที่ 2/2551 เมือ่วันที่ 28 เมษายน - 
1 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ จ.สุราษฎรธานี  ประกอบดวยเด็กและเยาวชนจาก       
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต 14 จังหวัด จํานวน 103 คน 14 เครือขาย จําแนกเปนผูหญิง    
46 คน และผูชาย 57 คน และเจาหนาที่ พมจ.และผูประสานงานสภาเด็กฯ จํานวน 16 คน จําแนกเปนผูหญิง 
10 คน และผูชาย 6 คน รวมทั้งส้ิน 119 คน 
                      ทัง้นี้ การฝกอบรมเครือขายผูนาํรุนใหมเพื่อสตรีและครอบครัว ทั้ง 2 รุน เพื่อใหเด็กและเยาวชน
เกิดความรูความเขาใจในบทบาทความสัมพันธระหวางหญิงชาย มีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในเรื่องเพศ
ตามชวงวัย การส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งใหเด็กและเยาวชนได
เรียนรูการทํางานเปนทีมรวมกําหนดทิศทางคุณธรรมผูนํารุนใหม และเกิดเครือขายในการทํางานดานเด็ก 
เยาวชน สตรี และครอบครัว    
                     (4) จัดโครงการขยายผล “คายครอบครัวอบอุน” รุนที่ 3 กลุมเปาหมายประกอบดวย
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและครอบครัวในชุมชนเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 231 คน      
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65 ครอบครัว (เครือขาย) 
                     (5) จัดโครงการขยายผล “คายครอบครัวอบอุน” รุนที่ 4 กลุมเปาหมายประกอบดวย
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและครอบครัวในชุมชนเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 236 คน     
66 ครอบครัว (เครือขาย) 
                     ทัง้นี้ โครงการขยายผล “คายครอบครัวอบอุน” ทั้ง 2 รุน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ตระหนักถึงคณุคาและความสําคัญของสถาบันครอบครัว เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวและ 
สรางเครือขายครอบครัวในโรงเรียนและชุมชน  
                     หมายเหตุ  สําหรับการดําเนินการโครงการครอบครัวอบอุน ครั้งที ่1 วันที่ 31 พฤษภาคม -  
1 มิถุนายน 2551 ณ รอแยลฮลิล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก ผูเขารับการอบรม จํานวน  
205 คน และครั้งที่ 2 วันที่ 7- 8 มถิุนายน 2551 ณ โฮม แอนด ฮิลล รีสอรท จังหวัดนครนายก ผูเขารบัการ
อบรม จํานวน 227 คน กพข. ไดดําเนินการรวมกับ สถค. โดยใชงบประมาณของ สถค. ดําเนินการ   
                     (6) จัดโครงการ “คายครอบครัวคุณธรรม” กลุมเปาหมายประกอบดวยครอบครัวของ
นักเรียน/อาจารยโรงเรียนนวมินทร ราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยากร ปทุมธานี (จังหวัดปทุมธานี) จํานวน 149 
คน 58 เครือขาย โดยครอบครัวไดทํากิจกรรมและเรียนรูเพือ่สรางความตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญ
ของครอบครัว มุงเนนการสรางสานสัมพันธอันดีในครอบครวั คุณธรรม จรยิธรรมที่เหมาะสมสําหรับครอบครัว 
อันนําไปสูการเสริมสรางครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง โดยใชงบประมาณจากงบดําเนินงานสวนกลาง สค. 
เปนเงิน 479,316 บาท 

2.4. โครงการสงเสริมเครือขายตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                         1) สงเสริมความรวมมือ และการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน / องคกรกลไก
ระดับชาติดานสตรี และ / หรอืหนวยงาน / องคกรที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 
และสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครวัในประเทศ และตางประเทศ  
                   2) สงเสริมการดําเนินงานตามพันธกรณี / แผนความรวมมือระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติดานสตรีซึ่งประเทศไทยไดลงนามไว เชน ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาค
อาเซียน ปฏิญญา และแผนปฏิบัติการปกก่ิง และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ และการดําเนินการเพื่อการติดตาม / ประเมินผลพันธกรณี / แผนความรวมมือดังกลาวของหนวยงาน 
/ องคกรเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ  

       3) สงเสรมิใหหนวยงาน / องคกรเครือขายทั้งในประเทศ และตางประเทศ ไดมีโอกาสในการ
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาโครงการที่ประเทศสมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกันในประเด็นตาง ๆ 

สค. ไดดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา จํานวน 308 คน 30 เครือขาย ดังนี้ 
               (1) สค. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของ 
ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อสตรีอาเซียน และการประชุมเบื้องตนของ
คณะกรรมการอาเซียนดานสตรี + 3 ณ โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมการประชุม
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานกลไกระดับชาติ/องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกีย่วของกับการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสตรี จากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก บรไูนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนเีซีย 
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ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม และประเทศในกลุม + 3  ไดแกประเทศจีน 
เกาหลี และญีปุ่น  ผูแทนจากหนวยงาน/ องคกรระหวางประเทศ ไดแก สํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) กองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแหงสหประชาชาติ (UNIFEM) โครงการความรวมมือระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARCH) และผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในประเทศไทย รวม
จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 128 คน  13 เครือขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
             - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการสินเชือ่ขนาดเล็กเพื่อสตรีอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 6  
พฤศจิกายน 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหผูกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติงานดานการเสริมสราง
ศักยภาพสตรี การพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจน ไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม กัน
เกี่ยวกับนโยบายและสินเชื่อขนาดเล็กสําหรับสตรี และตัวอยางที่ดีของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อสตรีในอาเซียน เพื่อนาํไปสูการพัฒนายุทธศาสตรในการสงเสริมการใชสินเชื่อขนาดเล็ก
เพื่อเปนเครือ่งมือในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตร ีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน/
องคกรที่เกี่ยวของจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศไทย จํานวน 58 คน  
             - การประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดาน
สตรี +3 มีวัตถุประสงคเพื่อกาํหนดทิศทางการดําเนินงานดานสตรีในภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาโครงการ
ที่ประเทศสมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานกลไก
ระดับชาติ/องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพฒันาศักยภาพสตรีจากประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศในกลุม+ 3  ไดแกประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน ผูแทนจากหนวยงาน/
องคกรระหวางประเทศ ไดแก สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) กองทุนเพื่อการพัฒนา
สตรีแหงสหประชาชาติ (UNIFEM) โครงการความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARCH) 
และผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในประเทศไทย รวมจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 70  คน 

         (2) สค. ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ในภูมิภาคอาเซียน ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2551  ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํากฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ
สงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับการรางและผลักดัน
กฎหมายการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียน ผู เขารวมประชุม 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของจากประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ไดแก 
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  โดย
ผูเขารวมประชุมในสวนของประเทศไทย ประกอบดวยผูแทนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
และสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสงเสริมสิทธิเสรีภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
รวมทั้งส้ิน 80 คน 17 เครือขาย            

     (3) สค. ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการดานสารัตถะ และกําหนดทาทีของประเทศ
ไทยในการเขารวมการประชุมเครือขายประสานงานการบูรณาการบทบาทหญิงชายภายใตกรอบเอเปค ครั้งท่ี 6  และ
การประชุมเครือขายผูนําสตรีในเอเปค ครั้งท่ี 13  ณ สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันศุกรท่ี  11  เมษายน  2551 ระหวางเวลา 
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09.00 – 15.30 น.  ณ หองสุโขทัย ชั้น 2  โรงแรมเซนจูรี่ พารค ถนนราชปรารภ กทม. โดยมีวัตถุประสงคของการ
ประชุมเพ่ือเปนการเตรียมการและกําหนดทาทีของประเทศไทยในการเขารวมการประชุมเอเปคดานสตรีดังกลาว 
รวมท้ังเพ่ือติดตาม ทบทวน และประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานของประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม และขอเสนอแนะจากการประชุม GFPN และการประชุม WLN ในปท่ีผานมา  ผูเขารวม
ประชมุประกอบดวย เจาหนาท่ีศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Points – 
GFPs) ระดับกระทรวง กรม ท่ีเกี่ยวของ ผูประสานงานดานบทบาทหญิงชายในระดับคณะกรรมการตางๆ ในกรอบ
เอเปค (Fora Gender Focal Points) ของเขตเศรษฐกิจไทย นักวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
ภาคเอกชนท่ีทํางานเกี่ยวของกับเรื่องสตรี รวมจํานวนประมาณ 100 คน   

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

โดย สค. ไดดําเนินการโอนเงินงบประมาณเพื่อใหกลุม/องคกรสตรีดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภายใตกรอบ  และหลักเกณฑของโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี ซึ่ง สค. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานจาก พมจ. ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกลุม/องคกรเครือขายสตรี จํานวน 429 เครือขาย 
มีรายละเอียดดังนี้ 
     1) โอนเงนิใหสวนภูมิภาค 75 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551ประกอบดวย 
         -  งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป เปนเงิน 4,240,000 บาทใหสวนภูมิภาค 75จังหวัด 
สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) เปนผูเบิกจายเพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ของเครอืขายองคกรสตรีในจังหวัด ดังนี ้
       (1) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3 - 9 อําเภอ จาํนวน 35 จงัหวัด จัดสรรใหจงัหวัดละ  
50,000 บาท   
    (2) จงัหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10 - 20  อําเภอ จํานวน 30 จงัหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ  
60,000 บาท   
       (3) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 21 อําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จงัหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ  
70,000 บาท   
      (4) จัดสรรใหจังหวัดท่ีประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา 
จํานวน 60,000 บาท จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาสจังหวัดละ 70,000 บาท 
       -  งบประมาณจากงบดําเนินการ เปนเงนิ 225,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดสรรใหทั้ง 75 จงัหวัด     
จังหวัดละ 3,000 บาท 
     2)  จัดสรรใหกับกลุม/องคกรซึ่งขอรับงบประมาณสนับสนุนกรณีพิเศษ (ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค) เปนเงิน 435,000 บาท   
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               3. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครอง และ
พิทักษสิทธิ  

    ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค  
การคุมครอง และพิทักษสิทธิ จํานวน 18,000 คน  

    การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 และ
เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 18,149 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

      3.1 โครงการสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. ใหทุกภาคสวนของสังคมต้ังแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถงึระดับประเทศเกิด
ความตระหนัก รับรู และใหความสําคัญตอการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคและความเปนธรรม
ระหวางหญิงชาย เพื่อใหผูหญิงและผูชายไดรับความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะความเปนมนุษย
เหมือนกนั ทั้งในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
                      2. ใหสวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชาย มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการบูรณาการมิติหญิงชายกับ
ภารกิจของหนวยงาน โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม และลงสูประชาชนกลุมเปาหมายหรือ
ผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรใหไดรับความเปนธรรม เกิดความเสมอภาคทางสังคม 
                     3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นําพันธกรณีระหวางประเทศ 
ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ บูรณาการรวมกับการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีสงผลใหประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับในเวทีสากล และสังคมโลก ทําใหเกดิภาพลักษณที่ดีของประเทศ มีความเสมอภาคเปน
ธรรม และเทาเทียมกันในสังคม 
                     4. เสริมสรางโอกาสใหแกสตรีไดสามารถเขาถึง มีโอกาสทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และวัฒนธรรม และมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา สงผลใหสตรีไดมีสถานภาพท่ีดีขึ้น 
ไดรับการยอมรับจากสังคมและมีโอกาสแสดงศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มความสามารถ 
                     5. ใหสตรีมคีวามตระหนัก มีความรู ความเขาใจในสิทธิสตรี สามารถลดปญหาท่ีสตรีถูกลวง
ละเมิดสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

                     สค. ไดดําเนินการกิจกรรม ในชวง 12 เดือนของปงบประมาณ 2551  มกีารดําเนินกิจกรรม 

27 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 16,461 คน ดังนี ้

 1) สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการสงเสริมจริยธรรมของขาราชการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ครัง้ที่ 1 เพื่อสรางองคความรูรวมกันในประเด็นพื้นฐานของการ

สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และการสรางกลไก/ทักษะในการสรางระบบคุมครองและปกปอง

สิทธิของตนเอง รวมทั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม พม. เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2550 ณ หองประชุม 3 อาคาร 60 ป  บานราชวิถ ีจํานวน 13 คน  
 2) สงเสริมการมีสวนรวมของเครอืขายในการสงเสริมจริยธรรมของขาราชการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ครัง้ที่ 2 เพื่อสรางองคความรูรวมกันในประเด็นพื้นฐานของการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และการสรางกลไก/ทักษะในการสรางระบบคุมครองและปกปอง



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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สิทธิของตนเอง รวมทั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม พม. เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมดรุณวิถีชั้น 2  บานราชวิถี จํานวน 14 คน 

 3) ประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟูผูประสบภัย
และชุมชนในมิติหญิงชาย ครัง้ที่ 2 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ของทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรื่องการจัดการภัย
พิบัติที่มีมิติหญิงชาย  สงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรทองถิน่ รวมทั้ง
องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟูผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 60 ป กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน 

 4) ประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟูผูประสบภัย
และชุมชนในมิติหญิงชาย ครัง้ที่ 3 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ของทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรื่องการจัดการภัย
พิบัติที่มีมิติหญิงชาย  สงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรทองถิน่ รวมทั้ง
องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟูผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 19 คน 

 5) ประชุมคณะทํางานยกรางหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟนฟูผูประสบภัย
และชุมชนในมิติหญิงชาย ครัง้ที่ 5 เพื่อยกระดับบทเรียน และประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ของทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรชุมชนใหเปนองคความรูในเรื่องการจัดการภัย
พิบัติที่มีมิติหญิงชาย สงเสรมิการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรทองถิน่ รวมทั้ง
องคกรชุมชนในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานฟนฟูผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10 คน 

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

7) สัมมนาเสริมสรางความตระหนักดานความเสมอภาคหญิงชาย โดยดําเนินการรวมกับกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อใหนักวิชาการฝกอาชีพแรงงาน เจาหนาที่บรหิารงานฝกอาชีพและ
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในประเด็นมิติหญิงชาย และการวิเคราะหบทบาทหญิงชาย 
สามารถบูรณาการมิติหญิงชายกับภารกิจหลักของหนวยงานในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณไดอยางถูกตอง จาํนวน 2 รุน รวม 111 คน 

- เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2551 ณ โรงแรมทีค การเดน สปา รีสอรท จงัหวัดเชียงราย จํานวน 
57 คน  

- เมื่อวันที ่10-12 มถิุนายน 2551 ณ โรงแรมไดมอน พลาซา จังหวัดสุราษฎรธาน ีจํานวน 54 คน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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               8) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจประเด็น

มิติหญิงชาย ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อ

นําไปใชในการปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุขและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหา

และความตองการของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาล

เนื่องในวันสตรสีากล จํานวน 1,041 คน ดังนี้ 

      - ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหมจํานวน 250 คน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคเหนือ  

      - ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค. 2551 ณ โรงแรมทวนิ โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 

235 คน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคใต   

      - ครั้งที ่3 เมื่อวันที่ 5-7 ก.พ. 2551 ณ โรงแรมเจรญิศรี แกรนด รอยลั จังหวัดอุดรธานี จํานวน 

253 คน 
 - ครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ. 51 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร 

จํานวน 303 คน 
9) ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานวันสตรีสากล เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานเนื่องในวัน

สตรีสากล ประจําป 2551 การพิจารณาสาขาสตรี/บุคคล/หนวยงานดีเดนดานตาง ๆ และหลักเกณฑการ
คัดเลือก รวมทัง้ การพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกสตรี/บุคคล/หนวยงานดีเดนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ
คณะทํางานวันสตรีสากลประจําป พ.ศ.2551 จํานวน 189 คน 

    - เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 37 คน 
    - เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 50 คน 
    - เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 25 คน 
    - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 77 คน 

 10) จัดการแถลงขาวการจัดกิจกรรมเนือ่งในวันสตรีสากล (8 มีนาคม) เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

ใหส่ือมวลชน และทุกภาคสวนเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม    

ดิ เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ จํานวน 99 คน 
 11) จัดกิจกรรมเนือ่งในวันสตรีสากล (8 มีนาคม) ในสวนกลาง เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความ
เขาใจในประเด็นมิติหญิงชาย การคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี/ครอบครัว การสงเสริมศักยภาพสตรีใหมีสวน
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ชีวิตประจําวันได 
รวมทั้ง คนหาปญหาและความตองการของสตรีกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบรหิารระดับสูงของ
กระทรวง พม. และรฐับาลเนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2551 ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  ผูบริหาร
ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) หัวหนาศูนยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยประสานงานดาน
การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (GFP) ผูแทนภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา กลุม/ 
องคกรสตร ีองคกรประชาชน และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 
จํานวน 1,469 คน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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            12) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลในสวนภูมิภาค โดยสนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 75 จังหวัด เพือ่จดักิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําป พ.ศ. 2551 จากรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ พมจ. จํานวน 22 จังหวัด มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 10,884 คน ประกอบดวย 
 - จังหวัดชุมพร จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดสงขลา จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดชัยนาท จํานวน 263 คน 
 - จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 77 คน 
 - จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 300 คน 
 - จังหวัดปทุมธานี จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 354 คน 
 - จังหวัดเชียงใหม จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 250 คน 
 - จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 400 คน 
 - จังหวัดตรัง จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดสระบุรี จํานวน 100 คน 
 - จังหวัดลําพูน จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดสระแกว จํานวน 300 คน 
 - จังหวัดพังงา จาํนวน 350 คน 
 - จังหวัดนครพนม จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดพัทลุง จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดรอยเอด็ จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 500 คน 
 - จังหวัดปตตานี จํานวน 240 คน 
 - จังหวัดขอนแกน จํานวน 500 คน 
             -     จังหวัดอางทอง จํานวน 500 คน 
             -     จังหวัดนครนายก จํานวน 150 คน 
              -   จังหวัดสตูล จํานวน 500 คน 
              -   จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 500 คน 
              -   จังหวัดภูเก็ต จํานวน 100 คน 
              -   จังหวัดชลบุรี จํานวน 500 คน 
 13) สรางกระแสความเสมอภาค โดยการประชุมคณะทํางานจัดสัมมนาเผยแพรผลงานวิชาการ/
ผลการวิจัย ประเด็นผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครัง้ที่ 1 เมือ่วันที่ 12 มีนาคม 
2551 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร สค. จํานวน 20 คน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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 14) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เพื่อสรางความรู ความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชาย การจัดเก็บขอมูล
แยกเพศ การบูรณาการงบประมาณของหนวยงานภาครัฐกับมิติหญิงชาย การผลักดันแผนแมบทดานการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชายลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง เปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะระหวางสวนราชการ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและผูที่
เกี่ยวของในการดําเนินการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย จํานวน 3 รุน รวม 377 คน ดังนี ้
 - เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ จํานวน 116 คน 
 - เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ จํานวน 119 คน 
 - เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ จํานวน 142 คน 
 15) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางความตระหนักในการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เพื่อครแูละบุคลกรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในประเด็น
เรื่องเพศ บทบาทความสัมพันธหญิงชาย ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี
และครอบครัว สามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากความไมเสมอภาคทางสังคม (การลวงละเมิดทางเพศ ความ
รุนแรงในครอบครัว สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ เจตคติดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชายของ
สังคมไทย) รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน เมื่อวันที่ 16-18 
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 1
และเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน 
 16) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว เพื่อ
เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาครอบครัว สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูใหญบาน 
กํานันและผูนําชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง และพระนครศรอียุธยา มีความรู ความเขาใจและ
ตระหนักในเรือ่งเพศ บทบาทความสัมพันธหญิงชาย ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และกฎหมายที่ขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี รวมทั้งสามารถนําไปใชในการเสริมสรางบูรณาการมิติหญิงชายในครอบครัวและ
ชุมชนได จํานวน 2 รุน จํานวน 284 คน 
              - รุนที่ 1 เมื่อวันที ่6-8 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมคุมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 121 คน 
              - รุนที่ 2 เมื่อวันที ่24-26 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเมโทร โพล จังหวัดภูเก็ต จํานวน 163 คน 
 17) การสัมมนาขยายผลการดําเนินการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เพื่อใหบุคลากร
ดานการวางแผนและระดับปฏิบัติการดานการบรรเทาสาธารณภัยของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดรับความรู ความเขาใจในประเด็นมิติหญิงชาย ความเสมอภาคระหวางเพศ  การสงเสริมชุมชนเปนฐานใน
การสรางความพรอมพัฒนาระบบปองกันการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 
2551 ณ โรงแรมโกลเดน ซิต้ี จังหวัดระยอง จํานวน 41 คน 
 18) การจัดอบรมสตรีอาสาพิทักษส่ิงแวดลอมรวมกับสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
เพื่อเปนการสงเสริมและสรางกระแสบทบาทของสตรีใหเกิดความเสมอภาคในการจัดการส่ิงแวดลอมในสังคม
มากขึ้น ประกอบดวย ผูนําชุมชน แมบาน เยาวชน พนักงานบริษัท จํานวน 6 รุน รวม 264 คน ดังนี ้
 - รุนที่ 1-2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ณ สหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
กรุงเทพฯ จํานวน 97 คน 
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 - รุนที่ 3-6 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ณ  สหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
กรุงเทพฯ จํานวน 167 คน 
              19)   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สปน. กับการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย” เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย รวมทัง้สามารถบูรณาการเรื่องมิติหญิงชาย
ในโครงการ/กจิกรรมของหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 48 คน 
 20)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุมผูใชน้ําชลประทานใหสามารถนําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานอยางมีมุมมอง
มิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2551 ณ จังหวัดอบุลราชธานี จํานวน 40 คน 
 21) สค. รวมกับ สป.สธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางและบูรณาการบทบาทหญิง
ชายในการดําเนินงานดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใหแกผูบริหาร นักวิชาการ คณะกรรมการฯ 
เจาหนาท่ีศูนย GFP และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามแผนพฒันาสตรีฯ เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2551 ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน จํานวน 63 คน 
 22) สค. รวมกับกรมชลประทาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใหคาํปรึกษาและรับ
เรื่องราวรองทกุขดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กรมชลประทาน เพื่อใหเจาหนาที่ศูนย GFP นํา
ความรู ความเขาใจไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาและรับเรื่องราวรองทุกขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 44 คน 
 23) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและคณะทํางานศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายของ พม. เรื่อง “จุดประกาย Geder ชาว พม.” เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางผลักดันใหหนวยงานของ พม. เปนหนวยงานตนแบบที่ดี (Best 
Practice) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปริ๊นสต้ัน พารค สวีท กรุงเทพฯ จํานวน 43 คน 
 24) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเครอืขายและบูรณาการบทบาทหญิงชายในการ
ดําเนินงานดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความเขาใจ และความกาวหนาใน
การดําเนินงานเรื่องมิติหญิงชาย เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 50 คน 
 25) สค. รวมกับ ก.พ. จัดการสัมมนาวิชาการผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย 
(CGEO) เพื่อสรางความรู ความเขาใจในเรื่องมิติหญิงชายกับงบประมาณ (Gender Responsive Budgeting) 
เมื่อวันที่ 16 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ จํานวน 223 คน 
 26) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย  จํานวน 839 คน 
          - การสัมมนาเรื่อง “กฎหมายใหมกับดุลยภาพระหวางหญิงชายในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2551 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 625 คน 
          - การสัมมนาเรื่อง “ขีดเสนใตความเสมอภาคหญิงชาย” เมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุร ีจํานวน 214 คน 
 27) สค. รวมกับ พมจ.จังหวัดกําแพงเพชร จัดการฝกอบรมเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรี”  
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรีที่ไดรับการแกไข เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเพชร จงัหวัด
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กําแพงเพชร จาํนวน 180 คน 

                3.2  โครงการคุมครองสิทธิสตรี สค.ไดดําเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม จํานวน 510 คน ดังนี้ 
 1) ประชุมผูบรหิารของกรุงเทพฯ และ สค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
คุมครองสิทธิสตรีในชุมชน และสงผานนโยบายและรูปแบบการพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรีใหกรุงเทพฯ 
นําไปขยายผลตอในชุมชน ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที ่10 มกราคม 2551 จํานวน 80 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารกรุงเทพฯ ผูบริหาร สค. ผอ.ศูนยสหวิทยาการชุมชนศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มสธ. หัวหนาศูนยพิทักษสิทธิสตรี  มูลนิธิเพือ่นหญิง สสส. ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด กทม. จํานวน 5 แหง 
ส่ือมวลชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
        2) ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการพฒันาระบบเพื่อคุมครอง
สิทธิสตรีในชุมชน และชี้แจงนโยบายและกลไกภาครัฐในการคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน กทม. เพือ่นาํเสนอผล
การดําเนินโครงการพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน ณ โรงแรมปริน๊ซพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551 จํานวน 129 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการเขต กทม. 50 เขต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลใน
สังกัด กทม. 9 แหง และหนวยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งปฏิบัติหนาที่ดานสตรี/เด็ก 70 คน  
 3) สงเสริมและพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรี  “ยุติการละเมิดสิทธิ สตรี” เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจแกชุมชนและหนวยงานนํารองที่ปฏิบัติงานในการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีในชุมชนกรุงเทพมหานคร
และเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานของชุมชนนํารองในการพัฒนาระบบคุมครองสิทธิสตรีในชุมชน 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ หอประชุมใหญบานมนังคศิลา สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  
กรุงเทพฯ จํานวน 142 คน ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานเขต 50 เขต  สํานักพัฒนาสังคม  สํานักการแพทย  
สํานักอนามัย  สํานักการศึกษา และแกนนําชมุชนนํารอง 6 ชุมชนของกรงุเทพมหานคร  เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อน
หญงิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสือ่มวลชน 
                     4) ประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อสรางทักษะการทํางาน การคุมครองสิทธิสตรีแกเจาหนาที่
สํานักงานเขตและชุมชนนํารองในพื้นที ่6 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะการ
ทํางานคุมครองสิทธิสตรีในชุมชนกรุงเทพมหานคร แกแกนนําชุมชนนํารอง และเจาหนาที่เกี่ยวของ รวมท้ัง 
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานดานการคุมครองสิทธิสตรีกับศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ เครือขายสหวิชาชีพจากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรชุมชนของจังหวัด
ชุมพร เมือ่วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรนิซ พาเลซ  จํานวน 43 คน ประกอบดวย แกนนํา
ชุมชนนํารอง 6 ชุมชน ที่ไดรบัการคัดเลือก สํานักงานเขต 6 เขต ที่รับผิดชอบชุมชนนํารอง สํานักพัฒนา
สังคม สํานักการแพทย สํานกัอนามัย  สํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สค. มูลนิธิเพื่อนหญิง และ มสธ. 
                     5) การพัฒนากลไกและแนวทางการดําเนินงานเพื่อปองกันและคุมครองสิทธิการเจริญพันธุ 
โดยการฝกอบรมการเปนวิทยากรสิทธิการเจริญพนัธุ เพื่อใหครูฝกและเจาหนาที่กรมพฒันาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงานมีความรู ความเขาใจ มีทักษะเปนวิทยากรเรื่องสิทธิการเจริญพันธุ สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับกิจกรรมการใหความรูแกกลุมเปาหมายได จํานวน 3 รุน รวม 116 คน ดังนี ้
 - เมื่อวันที่ 22-25 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 29 คน 
  - เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมพัทยา พารค บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี 
จํานวน 40 คน 
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 - เมื่อวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท จงัหวัดสงขลา 
จํานวน 47 คน 
 6) การประชาสัมพันธเรื่อง การคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี โดยการผลิตส่ือเพื่อการ
คุมครองและพทิักษสิทธิสตรีรวมกับสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี 

3.3 โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี  สค. ไดดําเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม จํานวน 1,178 คน 

ดังนี้ 
  1) บรูณาการรวมกับโครงการสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยการจัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี 4 ภาค เพื่อใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจประเด็นมิติหญิงชาย ความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพือ่นําไปใชในการปฏิบัติงาน
และการใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุขและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาและความตองการของสตรี
กลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบรหิารระดับสูงของกระทรวง พม. และรัฐบาลเนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที ่
4 เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร จํานวน 330 คน 
ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับเขตและระดับจังหวัด ไดแก สสว. 1, 2, 3, 4 และ 8 
พมจ. สํานักงานทองถิน่จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนยพัฒนาสังคม และตัวแทนกลุมประชาชน
ในทองถิ่นจากภาคสวนตางๆ จาก 29 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่ือมวลชน และ  
เจาหนาท่ี 
      2) จัดประชมุเชงิปฏิบัติการเตรียมการประชมุคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตร ี(CSW) 
สมัยที่ 52 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมปรนิซตัน ปารค สวีท กรุงเทพฯ จํานวน 25 คน 
ประกอบดวย คณะผูแทนไทยและเจาหนาที่ 

       3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการประชุมเอเปคดานสตรี ประกอบดวย เจาหนาที่ศูนย

ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายระดับกรม กองท่ีเกี่ยวของและผูประสานงานดานบทบาท

หญิงชายในระดับคณะกรรมการตาง ๆ ในกรอบเอเปค จํานวน 124 คน 

                      ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2551 ณ หองประชุมดรุณวิถีชั้น 2 กรุงเทพฯ จํานวน 45 คน  

                        ระยะที่ 2 เมือ่วันที่ 11 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเซ็นจรูี่ กรุงเทพฯ จํานวน 79 คน 

      4) ผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบที่ไดรับการ

แกไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (กฎหมายอาญามาตรา 276 และ 277) ใหแกสํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

 5) การสัมมนาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 

เพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง 

พ.ศ. 2551 กอนมีผลบังคับใชในวันที่ 4 มถิุนายน 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ณ โรงแรมปริน๊สต้ัน 

พารค สวีท กรงุเทพฯ จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูแทนจากกรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร กรม

องคการระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยที่ 

52 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของไดรบัทราบผลการประชุมและขอเสนอแนะที่ไดรบัจาก

การเขารวมประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยที่ 52 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ 

โรงแรมปรนิซ พาเลซ กรุงเทพฯ จํานวน 250 คน 

 7) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทํารายงานตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 6-7 (ฉบบัรวม) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิไดตระหนัก เขาใจ รับทราบขอเสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW และให

จัดเก็บ รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน และความกาวหนาในการดําเนินการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ณ 

โรงแรมเซน็จูรี ่พารค กรุงเทพฯ จํานวน 135 คน 
                  8) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว        
เพื่อเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัว สมาชกิองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ผูใหญบาน กํานันและผูนําชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา มีความรู ความเขาใจ
และตระหนักในเรื่องเพศ บทบาทความสัมพันธหญงิชาย ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย และกฎหมายที่
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี รวมทั้งสามารถนําไปใชในการเสริมสรางบูรณาการมิติหญิงชายในครอบครัวและ
ชุมชนได จํานวน 2 รุน จํานวน 284 คน 
 - รุนที ่1 เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมคุมสุพรรณ จ. สุพรรณบรุี จํานวน 121 คน 
 - รุนที ่2 เมื่อวันที่ 24-26 มิถนุายน 2551 ณ โรงแรมเมโทร โพล จ. ภูเก็ต จาํนวน 163 คน 

 
4. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัว

เขมแข็ง  
    ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เปนครอบครัวเขมแข็ง จํานวน 245,000 คน  
     การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 และ

เกิดผลสําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 267,629 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
4.1 โครงการสมัชชาครอบครัวและขับเคลื่อนราง พ.ร.บ. สงเสริมครอบครัว พ.ศ. …  

มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. สรางกระแสใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
2. ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรคที่จะนาํไปสูการ

สงเสริมพัฒนาครอบครัวใหเขมแข็งของทกุภาคสวนในสังคมเพื่อยกยองสดุดีครอบครัวทีเ่ปนแบบอยางในการ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวใหเขมแข็ง และแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางของการพัฒนาครอบครัว 

    โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา มีผูเขารวมจํานวน  30,530 คน ซึ่งมีรายละเอียด    ดังนี้ 
1. ขอความรวมมือ และสนับสนุนงบประมาณให พมจ. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ

จังหวัดและจัดงานวันครอบครัว ป 2551 ใน 75 จังหวัด ระหวางเดือนธันวาคม 2550 - เมษายน 2551  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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โดยมีผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 28,719 คน  
2. ขอความรวมมือ และสนับสนุนงบประมาณให สสว. เขต 1-12 จัดประชุมสมัชชาครอบครัว

ระดับภาคและจัดตลาดนัดความรูดานครอบครัวนําเสนอตัวอยางการพัฒนาครอบครัวที่ดีและมีผลงานเปน
รูปธรรม (Best Practice) ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2551 โดยมีผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 1,136 คน 

3. สค. ดําเนินการจัดงานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2551 ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมทั้งส้ิน จํานวน 675 คน 
                  4.2 โครงการการสงเสริมตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญติัคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ใหแก พนกังานสอบสวน 
พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย สค. ไดดําเนินการจัด
ประชุม/สัมมนา โดยมีผูเขารวมจํานวน  41,102 คน ดังนี้ 
                  1) การจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว ประจําป 2550 ใน
สวนกลาง ต้ังแตวันนี้ 19 ตุลาคม - 29 กุมภาพันธ 2551 รวม 75 จังหวัด มีผูเขารวม 36,124 คน 
                  2) การจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว ประจําป พ.ศ.2550ต้ังแต 
วันที่ 19 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2550 มผีูเขารวม 992 คน  
                  3) จัดประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ รวม 5 ครัง้ ต้ังแตวันที่ 19 
ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551 มีผูเขารวม 132 คน 
                  4) จัดสัมมนาการใชกฎหมายแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว รวม 6 ครัง้ 1,112 คน 
                      ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มนีาคม 2551 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรงุเทพฯ มผีูเขารวม 209 น 
                      ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2551 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรงุเทพฯ มผีูเขารวม 168 คน 
                      ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เมษายน 2551 ณ โรงแรมคุมสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี มีผูเขารวม 227 คน 
                      ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชยีงใหม มีผูเขารวม 163 คน 
                      ครั้งที่ 5 วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเจรญิธานีปรินเซส จ.ขอนแกน มีผูเขารวม 212 คน 
                      ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมวังใต จ.สุราษฎรธานี มีผูเขารวม 133 คน 
                  5) จัดอบรมเชงิปฏิบัติการการใชระบบขอมลูความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว รวม 6 ครั้ง จํานวน 317 คน ดังนี ้
                      ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ณ กระทรวงแรงงาน มผีูเขารวม 87 คน 
                      ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มนีาคม 2551 ณ กระทรวงแรงงาน มผีูเขารวม 16 คน 
                      ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มนีาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผูเขารวม 43 คน 
                      ครั้งที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวม 57 คน 
                      ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวม 61 คน 
                      ครั้งที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ณ จงัหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวม 53 คน 
                  6) สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 กับการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 3 ครั้ง รวม 629 คน ดังนี ้
                     ครั้งที่1 วันที ่15 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน กทม. มผีูเขารวม 179 คน  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                     ครัง้ที ่2 วันที ่29 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุมเทศบาล ต.บงึยี่โถ จ.ปทมุธานี มีผูเขารวม 200 คน 
                     ครั้งที ่3 วันที่ 29 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. มีผูเขารวม 250 คน 
                  7) รวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก และสตรี  
ครั้งที่ 2/2551 เรื่อง “กาวยางสูทศวรรษใหม สังคมไทยไรความรุนแรงตอครอบครัว เด็ก และสตรี” วันที่ 23 
มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน  กรุงเทพมหานคร  โดยพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาพัชรกิติยาภาทรงเปนประธาน มีผูเขารวมประชุม 761 คน 
                  8) รวมจัดการประชุมวิชาการศูนยพึ่งได ครั้งที่ 1 “หนึง่ทศวรรษ ศูนยพึ่งได สังคมตอง
ตระหนัก เพือ่ผูถูกกระทํารุนแรง” วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร  กรุงเทพมหานคร  
โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนประธาน มีผูเขารวมประชุม 600 คน  
                  9) การสนับสนนุงบประมาณและรวมจัดการใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกําหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวม 2 รุน ในวันที ่25 และวันที ่26 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด กรงุเทพฯ รุนละประมาณ 130 คน รวมจํานวน 260 คน  และ สค. ไดรวมกับกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ในวันที่ 22-
23 กันยายน 2551 ณ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท นครนายก  มีผูเขารวมประกอบดวย พนักงานสอบสวน จาก
สถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 175 คน  

   4.3 โครงการครอบครัวอบอุน ประกอบดวยงานนโยบายสําคัญ 2 เรื่อง จํานวน 15,900 คน คือ  
                      นโยบายรณรงคการใชเวลาของครอบครัว* มีวัตถุประสงคเพื่อ  

 1) รณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมี
การใชเวลาอยูรวมกับครอบครัวมากขึ้น   

 2) สงเสริมใหครอบครัวไดทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน ตลอดจน
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิก   

 3) เพื่อสํารวจการรับรู / ความเขาใจของประชาชนในการใชเวลารวมกันของครอบครัว   
                      ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก   

        กิจกรรมที ่1 จัดทํา/เผยแพรส่ือรณรงคการใชเวลาของครอบครัว : ดําเนินการเผยแพร
ผานส่ือสปอตโทรทัศน และวทิยุ 
  กิจกรรมที่ 2 จดังานเรารักวันอาทิตยวันของครอบครัวในสวนกลาง : ดําเนินการจัดงานเมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพฯ ที่ผานมา มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 900 คน 
  กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการใชเวลาของครอบครัวในสวนภูมิภาค ประกอบดวย 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัด 75 จังหวัดๆ ละ 50,000 บาท และ สค. ดําเนินการจดัทําส่ือสําเร็จรูป
สนับสนุนจังหวัดและเครือขายเพื่อการรณรงค มีผูเขารวมจํานวนประมาณ 15,000 คน                                
  กิจกรรมที่ 4 * สํารวจเพื่อประเมินผลการรณรงคการใชเวลาของครอบครัว : กําลังดําเนินงาน 
ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินงาน ดังนี้  
                      - พม. มีหนงัสือขอความรวมมือจังหวัด พรอมแจงแนวทางการดําเนินงาน และกรอบการ
ประเมินผลไปยังจังหวัด  
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                      - จัดทําแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรม เรื่อง การใชเวลาอยางมีคุณภาพของครอบครัว 
สงไปยังจังหวัด ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมรายงานผล 
* หมายเหตุ  
1. กิจกรรมนี้ สค. ไดกําหนดเปนตัวชี้วัดท่ี 3.3 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน  โดยวัดความรู

ของประชาชนเกี่ยวกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครัว ในปงบประมาณนี้ดวย    
2. กิจกรรมนี้ จะมีการนับรวมกลุมเปาหมายเมื่อแลวเสร็จโครงการในปลายปงบประมาณ 
                     นโยบายสงเสริมการเตรยีมความพรอมกอนมีครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ  
                    1) รณรงคใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของการเตรียมความพรอมกอนมีครอบครัว   
                    2) ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคูแกประชาชนที่วางแผนจะแตงงานมีครอบครัว อันจะ
นําไปสูการดําเนินชีวิตคูที่ผาสุกและมีคุณภาพ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ซึ่งไดดําเนินการแลวเสรจ็
เรียบรอยแลว ดังนี้   
     กิจกรรมที่ 5 อบรมเตรียมความพรอมกอนสมรส  สค. ไดดําเนินงานจัดอบรมหลักสูตรการ
เตรียมพรอมกอนมีครอบครัว จํานวน 3 รุน ดังนี้  
                        รุนที่ 1 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2550 ณ หองอยุธยา โรงแรมเซน็จูรี่ ปารค กทม. โดยมี นายสุ
วิทย ขันธาโรจน ผอ.สค. เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม จํานวน 21 คู รวม 42 คน และ
หนวยงานตางๆ รวมเปน 106 คน  
                   รุนที่ 2  วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2550 ณ หองแกรนดเมอรริเด่ียน โรงแรมซีซาร พาเลซ พัทยา 
จ.ชลบุรี โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม 31 คู รวม 62 คน และหนวยงานตางๆ รวมเปน 100 คน  

        รุนที่ 3  วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองอยุธยา โรงแรมเซน็จูรี ่ปารค 
กทม. โดยมี นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน รกท.ผอ.สค. เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายเขาอบรม 20 
คู รวม 40 คน  และหนวยงานตางๆ รวมเปน 104 คน  
  กิจกรรมที่ 6  ผลิตส่ือวีดีทัศนสงเสริมครอบครัวใหม สค. ไดดําเนินการผลิตส่ือวีดีทัศนฯ 
ดังกลาวเรียบรอยแลว จํานวน 20,000 แผน  และไดมีการดําเนินงานตามนโยบาย ดังนี้  

                                     - ประสานของความรวมมือไปยังอําเภอเมืองทั่วประเทศ และ กทม. ทั้ง 50 
เขต  ใหมอบวีดีทัศนฯ และ คูมือเสริมสรางชวิีตคู ใหแกคูสมรสที่มาจดทะเบียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 

                                             - จัดสงวีดีทัศนฯ และ คูมือเสริมสรางชีวิตคู ไปยังหนวยงานตางๆ ไดแก พมจ.
75 แหงๆละ 200 ชุด  และทุกอําเภอทั่วประเทศอีก  876 แหงๆ ละ 2 ชุด  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตามส่ือ
ของหนวยงานตางๆ ดวย)  

     4.4 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ทักษะการดําเนินงานของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดย สค.ไดดําเนินการจัดประชุม/
สัมมนา รวมผูเขารวม จํานวน 176,904 คน ดังนี้ 

         1) การสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “ชีวิตคูตองรูกัน” จํานวน 2 รุน รวม 200 คน       
              รุน 1 เมื่อวันที ่8-10 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย 

ไดแก คณะทํางาน ศพค. และครอบครัว เจาหนาที่ อบต. และเจาหนาที่ พมจ. จากพื้นที่ 5 จังหวัดแดนใต 
ไดแก นราธิวาส ยะลา ปตตานี สงขลา และสตูล รวมผูเขารวม จํานวน 119 คน 
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              รุน 2 เมื่อวันที ่15-17 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมาย ไดแก คณะทํางานศพค. และครอบครัว  เจาหนาที่ อบต. และเจาหนาที่ พมจ. จากพื้นที่       
5 จังหวัดแดนใต ไดแก นราธิวาส ยะลา ปตตานี  สงขลา  และสตูล  รวมผูเขารวม จํานวน 81 คน 

           2) โครงการสายใยรักของครอบครัว  รวม 2,700 คน  
               - จัดแสดงนิทรรศการ ณ ชุมชนซอยโซดา ผูเขารวม จํานวน 700 คน 
               - จัดแสดงนิทรรศการ 2 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ณ ตลาดนัด อตก. เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ ผูเขารวม จํานวน 2,000 คน 
           3) การสัมมนาเสริมสรางทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดแดนใต จํานวน  

2 รุน รวม 308 คน 
              รุน 1 เมื่อวันที ่7-9 มกราคม 2551 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย 

ไดแก คณะทํางานศพค. และครอบครัว  เจาหนาที่ อบต. เจาหนาที่ พมจ. และสสว. 12 จากพื้นที่ 5 จังหวัด
แดนใต ไดแก นราธิวาส ยะลา ปตตานี  สงขลา  และสตูล  รวมผูเขารวม จํานวน 142 คน 

              รุน 2 เมื่อวันที ่14-16 มกราคม 2551 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมาย ไดแก คณะทํางานศพค. และครอบครัว  เจาหนาที่ อบต. เจาหนาที่ พมจ. และสสว. 12 จาก
พื้นที่ 5 จังหวัดแดนใต ไดแก นราธิวาส ยะลา ปตตานี  สงขลา  และสตูล  รวมผูเขารวม จํานวน 166 คน 

            4) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคคะวันออกเฉียง
เหนือ เมื่อวันที ่21-24 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเจรญิธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมายไดแก 
คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระเกียรติ 19 ศูนย(จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 156  คน 

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

             6) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครวั ภาคกลาง เมื่อวันที่    
11-14 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมรอยัล ซต้ีิ  กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระ
เกียรติ 25 ศูนย (จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  161 คน 

             7) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครวั ภาคเหนือ เมื่อวันที่  
10-13 มีนาคม  2551  ณ โรงแรมอมรินทร ลากูน จังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.
เฉลิมพระเกียรติ 17 ศูนย(จังหวัด), จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน 125 คน 

             8) การติดตามผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ภาคกลาง (จังหวัด
ระยอง จันทบรุ ีและตราด) เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. และ
เจาหนาท่ี อบต. รวมผูเขารวมจํานวน 95 คน 

             9) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนงานแผน ศพค.ตนแบบ” เมื่อวันที่ 9-13  
มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กลุมเปาหมาย ไดแก คณะทํางาน ศพค.ตนแบบ    
เจาหนาท่ี อบต. เจาหนาที่ พมจ. จาก 20 จังหวัด และผูสังเกตการณจาก ศพค.เฉลิมพระเกียรติ ตําบลบาน
หมอ อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบุรี รวมผูเขารวม 137 คน 
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            10) การติดตามผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ และรอยเอด็) เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมาย ไดแก 
คณะทํางานศพค. และเจาหนาที่ อบต. รวมผูเขารวมจํานวน 110 คน 

          11) การจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (งบเงนิอุดหนุน) มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 171,716 คน 

           12) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนงานแผน ศพค.ตนแบบ วันที่ 9-13 มิถุนายน 
2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.ตนแบบ 20 ศูนย  
เจาหนาท่ี พมจ. เจาหนาที่ อบต. มีผูเขารวมจํานวน 137 คน 

           13) การติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด และ
มหาสารคาม  วันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ 
อบต. รวมจํานวน 110 คน 

             14) การสัมมนาโครงการ ศพค.ทอสานสายใยรัก วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 25 ศูนย 
(จังหวัดเชียงใหม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช) เจาหนาที่ พมจ. เจาหนาที่ อบต. รวมมีผูเขารวม
จํานวน 124 คน 

           15) การติดตามงานภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และลําพูน วันที่ 21-25 
กรกฎาคม 2551  ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน 70 คน 

           16) การติดตามงานภาคใต ไดแก จังหวัดระนอง พังงา และชุมพร วันที่ 18-22 สิงหาคม 
2551 ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน 95 คน 

           17) งานมอบโลประกาศเกียรติคุณ ศพค. เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24-25 กันยายน 2551 
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายประกอบดวย คณะทํางาน ศพค.เฉลิมพระ
เกียรติ 75 ศูนย นายก อบต.หรือ เจาหนาที่ อบต. เจาหนาที่ พมจ. เครือขาย อพม.ในเขต กรุงเทพฯ ผูแทน
สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 522  คน  

     4.5 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 

     1. พัฒนามาตรฐานครอบครัวเขมแข็งใหสามารถนําไปใชในการสงเสริมสถาบันครอบครัว
ใหเขมแข็งตอไป 

          2. ดําเนินการตามมาตรการครอบครัวเขมแข็ง และสงเสริมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมาตรการครอบครัวเขมแข็งอยางเปนรปูธรรม 

          3. สงเสริม ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
แผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2551-2556 

          4. ใหมีเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น องคความรู และการดําเนินงานในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และภาคีเครอืขาย 

          สค. ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งและจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูเขารวมจํานวน 830 คน ดังนี ้
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          1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” เมื่อ
วันที่ 4-6 มถิุนายน 2551 ณ โรงแรมปรนิซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
เจาหนาท่ี พมจ./ ศพค./อบต./ สค. และชุมชนในพ้ืนท่ีนํารอง 8 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ บุรีรัมย 
อํานาจเจริญ สตูล ภูเก็ต ลําปาง และเชียงใหม รวมจํานวน 120 คน 
                       2. การติดตามงานโครงการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ระหวางวันที่ 21 
มิถุนายน 2551 ถึง 17 กันยายน 2551 ผูเขารวมประกอบดวยเจาหนาที่ อบต. ศพค. พมจ. หนวยงาน
ราชการในพื้นที่ ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน รวมจํานวน 550 คน 
                       3. โครงการพัฒนามาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง - การวิพากษ (ราง) มาตรฐานครอบครัว
เขมแข็ง ณ จ.ลําปาง (ภาคเหนือ) วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง ถ.พหลโยธิน    
ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ลําปาง ผูเขารวมประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ 
องคกรพัฒนาเอกชนภาคประชาชนที่ทํางานดานครอบครัว รวมจํานวน 40 คน 
                       4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดย
ชุมชน วันที่ 15-17 กันยายน 2551 ณ  หองบัวหลวง โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท  อ.บานนา จ.นครนายก 
ผูเขารวม หนวยงานที่เกี่ยวของมูลนิธิเครือขายครอบครัว มูลนิธิเพื่อนหญิง และคณะทํางานโครงการแผน
ครอบครัวเขมแข็ง ประกอบดวย เจาหนาศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาลตําบล และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดผูรับผิดชอบ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ผูแทนชุมชน หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน จาก 8 จังหวัดพื้นที่
นํารอง ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําปาง บุรีรัมย อํานาจเจริญ ภูเก็ต สตูล สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร  มีเขารวมสัมมนาจํานวน 120 คน 

      4.6 โครงการเสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครวั  
            มีวัตถุประสงคเพื่อ  

     1) สงเสริมการดําเนินงานของกิจการฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไปอยางถูกตองตาม     
กฎหมายและเพื่อการเสริมสรางหลักประกันของครอบครัว 

    2) สงเสริมการเรียนรูในรปูแบบที่ทันสมัยแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน              
การฌาปนกิจสงเคราะหใหมีความรูในการปฏิบัติงาน  

        3) สรางวิทยากรดานงานฌาปนกิจสงเคราะห 
        4) สรางความรู ความเขาใจการใชงานระบบฐานขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐและ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
              สค. ไดดําเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม มีผูเขารวมจํานวน 1,855 คน ไดแก 
            1. จดัทําส่ือเผยแพรความรูฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 1,500 เลม ใหเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามพระราชบัญญติั พ.ศ.2545 และใหเจาหนาที่ของรฐัมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานฌาปนกิจสงเคราะห  

            2. จดัอบรมการใชระบบฐานขอมลูการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ใหเจาหนาที่ไดรับความรู ความเขาใจในระบบฐานขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐและสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ระหวางวันที่ 23 - 24 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํานวน 350 คน 
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                            3. จัดอบรมการใชระบบฐานขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ครัง้ที่ 2 ใหเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับการอบรม และมีความรู ความเขาใจในระบบ
ฐานขอมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เมือ่วันที ่20 กุมภาพนัธ 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํานวน 50 คน 

            4. อบรมวิทยากรตัวคูณฌาปนกิจสงเคราะห ครัง้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหสามารถถายทอดองคความรูงานฌาปนกิจสงเคราะห ณ โรงแรมเชียงใหม
ออรคิด จํานวน 60 คน 

            5. อบรมวิทยากรตัวคูณฌาปนกิจสงเคราะห ครัง้ที่ 2 จังหวัดอดุรธานี ใหเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหสามารถถายทอดองคความรูงานฌาปนกิจสงเคราะห ณ โรงแรมบานเชียง 
จํานวน 60 คน 
                         6. จัดอบรมการใชระบบฐานขอมูลการฌาปนกจิสงเคราะหภาครัฐ และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ครัง้ที่ 3 ใหเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับการอบรม และมีความรู ความเขาใจใน
ระบบฐานขอมลูสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิตอุบลราชธานี จํานวน 180 คน 

            7. สงเสริมกํากับดูแลงานฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อสงเสรมิการดําเนินงานของ 
ฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และสรางความรู ความเขาใจในขอกฎหมาย การเงิน  
บัญชี กฎ ระเบียบ และประกาศตางๆ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ไดอยาง         
ถูกตอง รวมจํานวน 600 คน  
                         8. ครั้งที่ 4 วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย  
โดยมีนายธงชัย สุวรรณเศรษฐ เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ไดแก พมจ. 
อปท. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยมีผูเขารวมจํานวน 180 คน  
                         9. ครั้งที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปรนิซ พาเลซ กรงุเทพฯ โดยมี 
นางจิตราภา สุนทรพิพิธ เปนประธานในพิธีเปด โดยมีกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
ไดแก พมจ. อปท. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 180 คน  

           10. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมโนโวลเทล เซนทารา จ.สงขลา   
โดยมีนายธงชัย สุวรรณเศรษฐ เปนประธานในพิธีเปด  โดยมีกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ภาคใตตอนบน ไดแก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหของพมจ. และ อปท. โดยมีผูเขารวมจํานวน 65 คน  

            11. ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปรนิซ พาเลซ กรุงเทพ  โดยมี 
นายสุรเดช ฉายะเกษตริน เปนประธานในพิธีเปด  โดยมีกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลไดแก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหของพมจ. และ อปท.  โดยมีผูเขารวมจํานวน 65 คน  

            12. ครั้งที่ 5 วันที่ 10 – 12 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเมอรเคียว จ.ชลบุรี  โดยมี 
นายธงชัย สุวรรณเศรษฐ เปนประธานในพิธีเปด  โดยมีกลุมเปาหมายในพื้นที่ภาคตะวันออก ไดแก เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะหของ พมจ. และ อปท.  โดยมผีูเขารวมจํานวน 65 คน 
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                     4.7 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวไทย 5 จังหวัดชายแดนใต โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 508 คน  

            1) การสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูชีวิตคูตองรูกัน มีวัตถุประสงคเพื่อ  
                         - เปนการกระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของสถาบันครอบครัวและมี

ความรูความเขาใจ ในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข 
                         - สรางโอกาสใหครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน มี

สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว และสามารถบริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชน        
                         - เปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใน

การสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว 
                       สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน จํานวน 200 คน 
                     - รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย

ไดแก คณะทํางาน ศพค., จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน 119 คน 
                     - รุนที ่2 เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรงุเทพฯ 

กลุมเปาหมาย ไดแก คณะทํางาน ศพค., จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  81 คน 
            2) การสัมมนาเสริมสรางทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนใต 

และทัศนศึกษาการฝกอาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
    - สรางความตระหนักในความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
    - สรางความรูความเขาใจในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข มีสัมพันธภาพ 

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

              สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน จํานวน 308 คน 
             - รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรงุเทพฯ กลุมเปาหมาย 

ไดแก คณะทํางาน ศพค. และครอบครัว, จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน 142 คน 
             - รุนที่ 2 เมื่อวันที ่14-16 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. และ ครอบครัว, จนท.พมจ., จนท.อบต. และ จนท.สสว. โดยมี 
ผูเขารวมจํานวน 166 คน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

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

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ขอ ก การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความ
เขมแข็งใหกับกระบวนการประชาสังคม 

 3. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
5.  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
6. กรอบพนัธกรณีระหวางประเทศ 
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                    6.1  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of Discrimination against Women : CEDAW) 
                    6.2  ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration 
and Platform for Action) 
                    6.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 

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

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

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

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

               16. มีเอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธรณรงคและสงเสริมใหสตรีเขาสูการเมืองทองถิน่ 
17. การสนับสนุนงบประมาณ  และความชวยเหลือดานเทคนิค จากหนวยงาน / องคกรระหวาง

ประเทศ เชน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และกองทุนเพือ่การพัฒนาสตรีแหงสหประชาชาติ  (UNIFEM) 
เปนตน  

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

1. ผูเขารวมสัมมนาบางสวนเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายที่กําหนด มีผลทําใหการขยายผล  
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องคความรูที่ไดรับจากการสัมมนายังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายตามที่ตองการ 
2. การจัดเก็บขอมูลจากองคกรเครือขาย ตองอาศัยความรวมมือจากองคกรเครอืขายที่เขารวม

โครงการ และมีการตอบแบบประเมินไมสมบูรณ ทําใหไดขอมูลไมครบถวน 
3. ขอจํากัดดานงบประมาณที่จะจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

                       

หลักฐานอางอิง :   
              1. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0407/8129 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขอสงรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไตรมาสที่ 4 
              2.รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301, สงป.302 และ 
สงป.302/1 

3. รายงานสรปุผลการสัมมนาโครงการตางๆ 
4. แบบสํารวจความพึงพอใจการสัมมนาโครงการในแตละภาค 
5. ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
6. หนังสือเชิญเครือขายรวมงาน / กิจกรรม ของ สค. ในวาระตาง ๆ  
7. แบบรายงานผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี (แบบ สค. 2)    
8. หนังสือประสานงานเครือขาย 
9. แบบประเมนิหลังการสัมมนา 
10. ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
11.CD เอกสาร ส่ือการนําเสนอ และภาพถายประกอบการประชุม  

               12.ภาพถาย CD วีดิทัศน และเทปบันทึกเสียง กระเปาเอกสาร ของที่ระลึก และอุปกรณตางๆที่ใช 
 
เอกสารตามขอ 1-2 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.1 
เอกสารตามขอ 3-11 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.2 จํานวนศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผานเกณฑการดําเนินงานของ ศพค. 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว     

ผูจัดเก็บขอมูล :  
นางมาลี  เซียนประเสริฐ             
รักษาการหัวหนากลุมการส ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพของครอบครัว 
นางสาวศิริพร  สันติกุล  นักพัฒนาสังคม 5      

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท :   0 2306 8773 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
เกณฑขอที่ 1 มีเครือขายการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว 
          ศพค.มีเครือขายในการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว เพื่อสามารถดูแลทุกครอบครัวใน
ชุมชนไดอยางทั่วถึงและเอื้อตอการกระจายขาวสารของศพค. โดยการแบงพื้นที่ใหคณะทํางานแตละคนดูแล 
หรือมีการคัดเลือกคณะทํางานที่เปนตัวแทนของแตละพื้นที่ หรือมีการจัดรูปแบบตามที่คณะทํางาน
เห็นสมควร ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่มีการเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัวที่ผานมา เชน 
ตัวอยางครอบครัวที่เขารวมกิจกรรมหรือไดรับการชวยเหลือ เปนตน 
เกณฑขอที่ 2 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง 
                     ศพค.มีการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมความเขมแข็งและสรางเสริมความอบอุน
ใหแกสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ศพค.มีการจัดกิจกรรมตั้งแตปที่
จัดต้ัง โดยดูจากจํานวน ความถี่ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลสําเร็จในแตละครั้งที่ผานมา จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม ความหลากหลายของผูเขารวมกิจกรรม เปนตน 
เกณฑขอที่ 3 มีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
                     ศพค.มีชองทางที่ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม ของศพค. ทั้งนี้ตอง
สอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิตและทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นที่ เชน ปาย เอกสารแผนพับ เสียงตามสาย 
วิทยุชุมชน การพบปะเมื่อมีการรวมกลุมในชุมชน อาทิ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เวทีประชาคม เปน
ตน 
เกณฑขอที่ 4 คณะทํางานสามารถถายทอดความรูดานครอบครัว 
                     ศพค.มีคณะทํางานที่สามารถถายทอดความรูดานครอบครัวใหแกประชาชนในชุมชน หรือ
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆได 
เกณฑขอที่ 5 สามารถจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนในการดําเนินงาน 
                     ศพค.แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของ ศพค. ไมวาจะเปนงบประมาณ เอกสาร วัสดุอุปกรณ 
สถานที่ วิทยากร เปนตน 
 
                 ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดําเนินงานมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสามารถดําเนินงาน
ผานเกณฑการดําเนินงานของ ศพค. จํานวน 65 ศูนย และยังไมไดรับขอมูลจากจังหวัดและขอมูลยังไม
ชัดเจนจํานวน 10 ศูนย 
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ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2548 2549 2550 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน(นาํรอง 6 ศูนย) 

  6 ศูนย 
ผาน

เกณฑ 5 
ใน 5 ขอ 

  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

45 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

53 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

60 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

68 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ 

75 ศูนย ผาน
เกณฑ 5 ใน 5 

ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนที่ผานเกณฑการดําเนินงาน
ของ ศพค. 

3 65 3.625 0.1088 

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

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

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

   3) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคกลาง เมื่อวันที่ 11-14  
กุมภาพันธ  2551  ณ   โรงแรมรอยัล ซิต้ี  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระ
เกียรติ 25 ศูนย (จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  161  คน 
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                4) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคเหนอื เมื่อวันที่ 10 – 13  
มีนาคม  2551  ณ   โรงแรมอมรินทร ลากนู  จงัหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. 
เฉลิมพระเกียรติ  17 ศูนย (จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  125  คน   
                 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดจัดใหมีการแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงาน 
ศพค.เฉลิมพระเกียรติทั้ง 75 ศูนย เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานระหวางกัน ซึง่จัดขึ้นเมือ่วันที่ 
24 – 25 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี โดย ศพค.แตละแหงไดนําเสนอผล
การดําเนินงานตลอดปที่ผานมาที่เปนไปตามเกณฑการดําเนินงาน 5 ขอ  
                 อยางไรก็ตาม จากการใหความหมายของเกณฑแตละขอ  พบวามีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

             เกณฑขอที่ 1 การมีเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว 
  การมีเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว คือ ศพค.มีเครือขายในการเฝาระวัง แกไขปญหา
ครอบครัวโดยการแบงพื้นที่ใหคณะทํางานสามารถดูแลทุกครอบครัวในชุมชนไดอยางทั่วถึงและเอื้อตอการ
กระจายขาวสารของศพค. เชน มีการแบงพื้นที่ใหคณะทํางานแตละคนดูแล หรือมีการคัดเลือกคณะทํางานที่
เปนตัวแทนของแตละพื้นที่ หรือมีการจัดรูปแบบตามที่คณะทํางานเห็นสมควร 

 รูปแบบของเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว 
1. การสรางเครือขายคณะทํางาน ศพค. ระดับหมูบาน  

เนื่องจาก ศพค. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบท้ังตําบล คณะทํางานไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง โดย
คณะทํางาน ศพค. ระดับตําบล จัดประชาคมระดับหมูบาน เพื่อคัดเลือกคณะทํางานระดับหมูบาน ทั้งนี้มีการ
ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ ศพค. เพื่อใหสามารถเขาใจการทํางาน บางศพค. มีการจัดเวรให
คณะทํางานมาประจําที่ศูนย เพื่อรับแจงปญหาตางๆ หรือมีการแบงความรับผิดชอบ โดยใหคณะทํางาน 1 
คน ดูแลครอบครัว 5 – 10 ครอบครัว และจัดใหมีการประชุมพบปะพูดคุยของเครือขายเปนประจํา แตจะทุกก่ี
เดือนขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่ เพื่อรายงานปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน เปนตน 

2. การใชเครือขายครอบครัวที่เคยเขารวมกิจกรรมกับ ศพค. หรือเครือขายสภาเด็กและเยาวชน 
ศพค. ที่มีการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ ไดสอบถามความสมัครใจของครอบครัวที่เขารวมใน

การเปนเครือขายครอบครัว ในการเฝาระวังแกครอบครัวในละแวกใกลเคียง  
ใชเครือขายสภาเด็กและเยาวชน ในการรับฟงปญหาของกลุมเด็กและเยาวชน เพื่อที่ ศพค. จะได

ดําเนินการแกไข หรือจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
3. การใชเครือขายองคกรอื่นที่มีอยูแลวในชุมชน เชน ผูใหญบาน, อสม., อผส., กลุมสตรี เชน 

3.1 ประสานเครือขาย อสม. ที่มีอยูแลวในทุกหมูบาน โดยมีการจัดอบรม ใหความรู ดาน
ครอบครัวมากขึ้น เพื่อให อสม.สามารถทํางานในสวนของ ศพค. ไดดวย ซึ่งเครือขายเหลานี้มีการจัดเก็บ
ขอมูลที่สามารถใชไดรวมกัน 

3.2 ประสานเครือขายฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งจะมีการเก็บเงินรายเดือนตามบาน โดย ศพค. จะ
ฝากขาว หรือสาร ศพค. ไปกับเครือขายเพื่อชวยเผยแพรขอมูลขาวสารของ ศพค. รวมทั้งสอบถามสารทุกข
สุขดิบ เพื่อเปนขอมูลในการทํากิจกรรมของ ศพค. 
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3.3 ประสานการจัดเก็บขอมูล การประชาสัมพันธ หรือการไกลเกล่ีย การใหคําปรึกษาเบื้องตน 
โดยผานผูใหญบาน หรือแกนนําของแตละหมูบาน เปนตน 
 การสรางเครือขายโดยใชเครือขายเดิมที่มีอยูแลวในชุมชน จะเปนผลดีในแงของการทําหนาที่ได
ทันที เพราะมีพื้นฐานการทํางานที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้เครือขายเหลานี้จะมีความสนิทคุนเคยกับประชาชน
ในพื้นที่อยูแลว 
 บาง ศพค. มีการแบงหนาที่ของเครือขายตามสังกัดท่ีบุคคลนั้นๆอยู เชน อสม. ทําหนาที่ในการ
ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ การประสานกับโรงพยาบาล , อปพร. ประสานกับสถานีตํารวจ เปนตน 

4. การใชบุคคลท่ีเปนที่เชื่อถือในชุมชน ทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 
ศพค. ประสานไปยังผูใหญในชุมชน เชน ผูใหญบาน ในการทําหนาที่ไกลเกล่ียในเบื้องตน เพื่อ

เปนการพยายามแกไขปญหาในขั้นตนกอน ถาไมสามารถแกไขได ก็จะมีการประสานกับคณะทํางานระดับ
ตําบลตอไป 
 จากการติดตามผลพบวา ในชวงเริ่มตนอาจมีความไมสะดวกบาง เพราะคณะทํางานยังไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ แตเมื่อมีการลงพื้นที่อยางตอเนื่อง ประชาชนในชุมชนรูจัก ศพค. มากขึ้น การขอความรวมมือ
ในการดําเนินงานตางๆจึงเปนไปไดดวยดี อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาวิธีที่ดีที่สุดในการเฝาระวังคือ การที่
คณะทํางานเครือขายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแตละครอบครัวเพื่อเก็บขอมูล เพราะนอกจากจะเปนการดูแล
ครอบครัวอยางใกลชิดแลว ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นในการทํางานใหแกคณะทํางานเครือขายอีกดวย และ
ทําใหประชาชนรูจักบทบาทการดําเนินงานของ ศพค. มากขึ้น 

การที่ ศพค. บางพื้นที่มีขออุปสรรคในดานภูมิประเทศที่คอนขางหางไกลกัน เชน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งคณะทํางานระดับตําบลตองรับผิดชอบมาก ทําใหการรวมกลุมทําไดยาก โดยชาวบานมัก
แบงเปนกลุมตามหมูบาน แตหลังจากที่มีการจัดต้ังเครือขายคณะทํางานระดับหมูบาน ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการทํางานมากขึ้น อยางไรก็ตามการใหความรูในเรื่องการเฝาระวังแกเครือขายจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการเพิ่มเติม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป เพื่อสรางความมั่นใจในการทํางานใหแกเครือขาย 

ส่ิงที่ทําใหการทํางานเครือขายงายขึ้น คือ การท่ีคณะทํางานเขาใจในหลักการประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการชวยเหลือครอบครัว สามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และนอกจากเครือขาย
คณะทํางานจะทําหนาที่ในการเฝาระวังแลว ครอบครัวที่เคยเขารวมกิจกรรมก็มาเปนครอบครัวอาสา ชวยเปน
หูเปนตาในการเฝาระวัง  

ในอนาคตหาก ศพค.และ อบต. มีการสงเสริมการทํางานของเครือขายโดยจัดบริการท่ีเอื้ออํานวยตอ
การทํางานของเครือขาย, พัฒนาศักยภาพของเครือขายใหสูงขึ้น จะทําใหการทํางานเครือขายประสบ
ผลสําเร็จมากย่ิงขึ้นอยางไรก็ตามปญหาบางอยางยังเปนเรื่องที่แกไขยาก เชน ปญหายาเสพติด หรือปญหา
ของกลุมเยาวชนที่เปนปญหา ซึ่งมักไมคอยใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม  

จะเห็นวาการทํางานเครือขายมีทั้งที่เปนรูปแบบที่เปนทางการ และรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน 
การพบปะสอบถามขอมูล ในวาระโอกาสที่ชุมชนมีการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การไปวัดทําบุญ เพราะการ
ทํางานเครือขายนั้นเปนวิถีที่ชุมชนมีอยู แตเปนการทํางานโดยอาศัยประสบการณของแตละบุคคล  เพียงแต
อาจจะยังไมมีการทํางานที่เปนรูปแบบชัดเจน หรือเปนการทํางานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การ
ทํางานของ อสม. ที่เนนการเก็บขอมูลเฝาระวังดานสุขภาพ ศพค.จึงเปนหนวยงานท่ีมาตอยอดการทํางาน
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ของเครือขายใหครอบคลุมประเด็นอื่นๆใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
อนึ่ง ในกรณีของการสํารวจขอมูลแตละครอบครัว ทั้งในสวนของขอมูลครอบครัวปกติและครอบครัว

ที่มีปญหาตองไดรับการชวยเหลือนั้น คณะทํางานเครือขายสามารถดําเนินการไดกับทุกครอบครัวในชุมชน 
ซึ่งรายละเอียดของขอมูลดังกลาวจะมีการจัดเก็บในทุกครอบครัว นอกจากนี้จากคํานิยามที่ใชคําวา “ทุก
ครอบครัว” นั้น หมายถึงจากการท่ีมีเครือขายเฝาระวังจะทําใหมีผูที่คอยสอดสองปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวที่ตนรับผิดชอบได ดังนั้น หากครอบครัวใดไมมีปญหา คณะทํางานก็อาจจะไมไดลงไปดูใน
รายละเอียดของครอบครัวนั้น แตอาจเปนการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทั่วไป จึงกลาวไดวาคําวาทุกครอบครัว
ขึ้นอยูกับวามองในมุมของความสามารถของเครือขายในการท่ีจะเขาไปใหความชวยเหลือในเบื้องตนเมื่อ
ครอบครัวใดเกิดปญหา   

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานเครือขาย ไดแก 
- คณะทํางานไมมีประสบการณในการทํางานดานครอบครัว ยังเนนการประชุมและตรวจ

เยี่ยมประสานกับเครือขายในหมูบาน 
- ครอบครัวที่มีปญหาไมยอมรบัปญหาของตนเอง   
- การทํางานตองอาศัยความใกลชิด แตคณะทํางานเครือขายสวมหมวกหลายใบทําให

บางครั้งไมสามารถเยี่ยมเยียนครอบครัวไดบอย 
- ขาดบุคลากรท่ีเปนคนรุนใหมๆ  ซึ่งจะมีความคลองตัว 
 

เกณฑขอที่ 2 การมีกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 การมีกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว คือ การท่ี ศพค. มีการจัดกิจกรรมตางๆท่ี
เกี่ยวกับการสงเสริมความเขมแข็งและสรางเสริมความอบอุนใหแกสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง  

 รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
1. กิจกรรมที่ ศพค. ดําเนินการเอง 

กิจกรรมที่ ศพค. ดําเนินการเองสวนใหญเปนกิจกรรมที่ใชงบประมาณประจําปที่ ศพค. ไดรับ
จัดสรรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเปนกิจกรรมท่ีเนนการสราง
ความสัมพันธในครอบครัว กลุมเปาหมายที่เขารวม เปนกลุมครอบครัว   

วิธีการในการจัดกิจกรรม คณะทํางานจะมีการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาวิเคราะห และ
จัดลําดับปญหา โดยคณะทํางานจะรวมพูดคุยกันวาควรเลือกกิจกรรมลักษณะใด ดังนั้นจึงทําใหกิจกรรมที่จัด
ขึ้นมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน และคนในชุมชนสนใจในการเขารวม โดยกิจกรรมที่จัดจะมี
ต้ังแตกิจกรรมที่ทํากับกลุมเด็กจนถึงวัยชรา ทั้งนี้พยายามเนนกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันไดเปนครอบครัว 
หรือหากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กจะพยายามดึงผูปกครองใหมารวมดวย เพื่อใหผูใหญเห็นวาแมแตเด็กก็
ยังใหความสําคัญในเรื่องครอบครัว  

ตัวอยางกิจกรรม  
- โครงการครอบครัวพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพอหลวง 80 พรรษา 
- โครงการครอบครัวสุขสันต สืบสานวัฒนธรรมไทย 
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- โครงการลดโลกรอน เริ่มที่ครอบครัวและตัวเรา 
- โครงการเวทีครอบครัวโปรแกรมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว SFP 6-12 ป 
- โครงการเวทีครอบครัวสัมพันธ “คูเขมแข็ง” 
- โครงการเขาคายครอบครัว “สานสายใยครอบครัวไทยอบอุน” 
- โครงการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งในชุมชน 
ขอจํากัดของกิจกรรมที่ ศพค. ดําเนินการเอง คือ งบประมาณที่มีจํากัด ทั้งนี้สามารถแกไขโดย

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก อบต. บางพื้นที่ปญหาครอบครัวมีคอนขางนอย ศพค.จึง
มุงเนนไปที่กิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน ใหเกิดความใกลชิดกันยิ่งขึ้นของสมาชิกในครอบครัว 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น 
หนวยงานที่ ศพค. รวมดําเนินการในการจัดกิจกรรมมีหลายหนวยงานดวยกัน เชน อบต. วัด 

สถานีอนามัย โรงพยาบาล โดยรูปแบบของกิจกรรมเหลานี้จะมีกลุมเปาหมายจํานวนมาก สวนหนึ่งเพราะมี
งบประมาณจากหลายสวนมาสนับสนุนจึงสามารถเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายไดมากขึ้น   

ตัวอยางกิจกรรมที่รวมดําเนินงานกับหนวยงานอื่น เชน 
- โครงการกีฬาสรางสรรค สายสัมพันธครอบครัว 
- โครงการหิ้วปนโตเขาวัด พัฒนาครอบครัว 
- โครงการสรางเครือขายครอบครัว 

             ลักษณะของกิจกรรม แบง เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
1.  กิจกรรมที่เปนลักษณะปด คือ กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และมีการกําหนด

จํานวนของผูเขารวม เชน คายครอบครัวสัมพันธ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้จะไมเนนจํานวนผูเขารวมที่มาก 
เพราะรายละเอียดของกิจกรรมจะเนนความใกลชิด ประกอบกับการจัดกิจกรรมลักษณะนี้มีคาใชจายคอนขาง
สูง 

2. กิจกรรมที่เปนลักษณะเปด คือ กิจกรรมที่ไมกําหนดกลุมเปาหมาย และไมจํากัดจํานวน
ผูเขารวม เชน กิจกรรมที่อิงกับประเพณี วันสําคัญตางๆ เชน วันครอบครัว วันพอ วันแม กิจกรรมทางศาสนา 
เปนตน ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้มักจะเปนการรวมมือกันของหลายหนวยงาน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนเจาภาพหลัก   

 การจัดกิจกรรมไมวาจะเปนรูปแบบใด คณะทํางานไดลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเครือขายครอบครัว
ตางๆ พบวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุมครอบครัวที่มารวมกิจกรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นของเด็ก เชน เด็กท่ีเคยเงียบ ก็กลาแสดงออกมากขึ้น มีความรับผิดชอบ ชวยงาน
บานมากขึ้น เปนตน สงผลใหความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้นมาก ทําใหครอบครัวที่เคยเขารวมอยากที่จะใหมี
การจัดกิจกรรมเชนนี้อีก รวมทั้งครอบครัวที่ยังไมเคยเขารวมแตเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอื่น จึงให
ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 

อนึ่ง ความตอเนื่องของการจัดกิจกรรมของ ศพค. ไมสามารถระบุตายตัวไดวาจะตองดําเนินการทุกก่ี
เดือน เนื่องจากการจัดกิจกรรมกับประชาชนซึ่งสวนใหญเปนชาวบานที่มีอาชีพที่ไมแนนอน เชน เกษตรกร 
จะตองพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพแวดลอม วิถีชีวิตของชุมชน เปนหลัก เชน จังหวัดลําพูนชวงเวลาที่
ไมควรจัดกิจกรรมคือชวงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม เนื่องจากเปนชวงเก็บลําไย เปนตน ดังนั้น การวัด
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ความตอเนื่องของการจัดกิจกรรมจึงพิจารณาที่การมีความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรม ไมใชวามีการจัด
เพียงปละครั้งเทานั้น สวนจะเวนระยะหางมากนอยใหขึ้นกับดุลพินิจของคณะทํางาน ศพค. ซึ่งจากการ
รายงานผลพบวา ศพค. มีการจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย ซึ่งอีกปจจัยหนึ่งนอกจากความพรอมของบุคลากรและผูเขารวมแลว ความพรอมของงบประมาณ
ก็มีสวนสําคัญในการกําหนดความเปนไปไดของการจัดกิจกรรมอีกดวย  

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในบางครั้งอาจไมปรากฏบทบาทของ ศพค. ในการเปนเจาภาพหลัก 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ อบต. ใหการสนับสนุน แตคณะทํางาน ศพค. เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมดวย ซึ่ง
ไมถือวาผิดวัตถุประสงคเนื่องจากเปาหมายสําคัญของการจัดต้ัง ศพค. คือการสรางใหเกิดความต่ืนตัวของ
ชุมชนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให
มากขึ้น  

ปญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรม ไดแก 
- กลุมเปาหมายบางกลุม/คน ไมสามารถเขารวมจนแลวเสร็จกิจกรรม 
- ขาดผูเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรกิจกรรมนันทนาการ 
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด 
- ประชาชนยังตองทํามาหากิน การจัดกิจกรรมตางๆตองพิจารณาจังหวะเวลาใหเหมาะสมกับ

สภาพวิถีชีวิตของชุมชน เพราะถากิจกรรมท่ีจัดสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูเขารวม
มากเทาใด ก็จะเปนการงายในการขอความรวมมือครั้งตอๆไป 

 
เกณฑขอที่ 3 การมีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 

 การมีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย คือ ศพค. มีชองทางที่ใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร กิจกรรมของศพค. ทั้งนี้ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิตและทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นที่  

รูปแบบของการประชาสัมพันธ 
1. ส่ือประชาสัมพันธที่ ศพค. ผลิตเอง 

1.1  เอกสาร ส่ิงพิมพ เชน แผนพับ สาร จดหมายขาว โดยการมอบหมายภารกิจใหแก
คณะทํางานที่มีความสามารถในการผลิตเอกสาร บทความตางๆ หรืออาจใชการประสานให
เครือขาย เชน สภาเด็กและเยาวชน เขามารวมจัดทําเนื่องจากมีความชํานาญในการใช
เครื่องมือ เชน คอมพิวเตอร 

1.2  ส่ืออิเล็คทรอนิคส เชน บอรดนิทรรศการ  
1.3  คน เชน คณะทํางานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานครอบครัวเมื่อชุมชนมีการจัดงาน

สําคัญตางๆ , การลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว , การประชาสัมพันธโดยผานเครือขายคณะทํางานระดับหมูบาน 
1.4  อื่นๆ เชน จัดทําที่วางเอกสารเผยแพรบริเวณที่ต้ังศูนย 

2. ส่ือประชาสัมพันธที่ ศพค. ประสานขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น 
2.1  เอกสาร ส่ิงพิมพ เชน จัดทําบทความลงในวารสารของ อบต. , การรวมผลิตส่ือรวมกับ

หนวยงานอื่น เชน สมุดตรวจสุขภาพ ,หนังสือพิมพทองถิ่น  
2.2  ส่ืออิเล็คโทรนิคส เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน รถประชาสัมพันธ เว็บไซตของ อบต.  
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2.3  คน เชน ฝากขาวประชาสัมพันธผานเครือขายตางๆที่มีอยูในชุมชน เชน กศน.(ซึ่งมีกลุม
บุคคลหลากหลาย) , รวมกับโครงการ อบต.สัญจร ไปประชาสัมพันธในแตละหมูบาน 

2.4  อื่นๆ เชน ปายผา บอรดนิทรรศการของ อบต. 
จากการติดตามผลพบวา รูปแบบในการประชาสัมพันธมีความหลากหลาย โดยส่ือผานวิธีการท่ี

แตกตางกัน ไมวาจะเปนเครื่องมือ อุปกรณตางๆ แตจะเห็นวารูปแบบที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ คือการ
ลงพื้นที่เคาะประตูบาน แตเนื่องจากคณะทํางานมีบทบาทหนาที่หลายดาน และบางตําบลมีพื้นที่คอนขาง
กวางทําใหทําไดครอบคลุมยาก แตไดอาศัยเครือขายระดับหมูบานใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆของ ศพค. 

อยางไรก็ตามคณะทํางานไดมีการพัฒนาตนเองในเรื่องของเทคโนโลยีใหมากขึ้น เพื่อจะไดนํามาใช
ในการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การจัดทําส่ือประชาสัมพันธบางอยางอาจเขาถึงกลุมคนบางกลุม เชน วารสาร เพราะคนในชุมชน
ชนบทแตกตางจากคนในชุมชนเมืองที่นิยมอานหนังสือมากกวา อีกท้ังการทําวารสารตองใชบุคลากรในการ
เตรียมขอมูลเพื่อจัดทํา บางเดือนคณะทํางานหรือทีมงานที่มาชวยงานติดภารกิจ ทําใหไมสามารถจัดทําใน
เดือนนั้นได แตทั้งนี้ทาง ศพค.จะยังคงพยายามที่จะดําเนินการจัดทําตอไป แตอาจไมระบุเวลาที่ตายตัว 
เพราะตองปรับตามปจจัยตางๆดวย  

อยางไรก็ตามรูปแบบการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหน่ึงที่คอนขางไดรับความนิยม และสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก และไมมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลา คือ ปายผา หรือปายไวนิล โดยเฉพาะที่
มีเนื้อหาในการรณรงคการใชเวลารวมกันในครอบครัว 

ดังนั้น ศพค. ตองสรางส่ือที่มีความหลากหลายใหมากขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินงาน แตทั้งนี้ อบต. มีสวนอยางมากในการชวยสนับสนุน 

ปญหาอุปสรรคของการประชาสัมพันธ ไดแก 
- ขาดงบประมาณในกรณีส่ือประชาสัมพันธที่ใชเทคโนโลยี 
- บางพื้นที่หอกระจายขาว หรือเสียงตามสายยังเขาไมถึง 
- ขาดบุคลากรในการทํางานดานประชาสัมพันธโดยเฉพาะ จึงทําใหการประชาสัมพันธมีการ

ทําเปนครั้งๆไป  
- การประชาสัมพันธยังเนนหนักในเรื่องขาวการจัดกิจกรรมตางๆ  

 
เกณฑขอที่ 4 การถายทอดความรูดานครอบครัว 

 การถายทอดความรูดานครอบครัว คือ ศพค. มีคณะทํางานที่สามารถถายทอดความรูดานครอบครัว
ใหแกประชาชนในชุมชน หรือสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆได   

รูปแบบของการถายทอดความรูดานครอบครัว 
1. การถายทอดใหแกคณะทํางานดวยกัน 

 เมื่อคณะทํางานทานใดที่มีโอกาสเขารวมอบรม สัมมนาตางๆ จะนําความรูที่ไดรับมาถายทอด
ใหแกคณะทํางานที่ไมไดไป โดยการประชุมประชาคมหมูบาน 
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 และจากการท่ีคณะทํางาน ศพค. เปนกลุมบุคคลท่ีมาจากหลากหลายหนวยงาน จึงเปนประโยชน
ทางออมในการท่ีจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูเพิ่มเติมระหวางคณะทํางานดวยกันเองอยู
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม เมื่อมีการฝกอบรมตางๆ อบต. ก็ใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดวยดี เชน 
การอบรมพิธีกรชุมชน การอบรมวิธีการระดมสมองในการประชาคมในชุมชน การอบรมเสริมสรางเครือขาย
รวมกับหนวยงานอื่น เชน สสว.7 , การสรางครู ก ครู ข , การไกลเกลี่ยในชุมชน เปนตน  

2. การถายทอดใหแกประชาชนทั่วไป 
การถายทอดความรูแกประชาชนท่ัวไป แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

การเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินงาน ศพค. แกบุคคลท่ัวไปในชุมชน หรือ คณะ
บุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงาน 

การถายทอดผานส่ือประชาสัมพันธ เชน การเปนดีเจทางหอกระจายขาว หรือวิทยุชุมชน 
หรือเมื่อคณะทํางานเปนโฆษกในงานสําคัญตางของชุมชน  

การเปนวิทยากรกระบวนการในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการแบงบทบาทหนาที่ในการเปน
วิทยากรตามความถนัดของคณะทํางานแตละคน เชน ดานวิชาการ ดานกระบวนการ
ในกลุม ดานสันทนาการ ดานภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  

เมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม คณะทํางานจะรวมกันประเมินผลการทําหนาที่วิทยากรของแต
ละคนวาตองมีการปรับปรุงจุดไหน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณกันวาในการจัดกิจกรรมครั้งนั้นๆมี
เหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นหรือไม และไดดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาอยางไร เพื่อเปนการถายทอดให
เปนกรณีศึกษาแกคนอื่นๆ และนอกจากการเปนวิทยากรในชุมชนของตนเองแลว คณะทํางานบางศูนย ไดรับ
เชิญไปเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมใหแก ศพค. อื่นๆในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งคณะทํางานไดนําความรูที่ได
จากการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ไปปรับใชในพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม เชน หลักสูตรชีวิตคูตองรูกัน 
หลักสูตรการสรางความเขมแข็งของครอบครัว (SFP : Straightening Family Program) 

การเปนวิทยากรถายทอดความรูดานครอบครัวที่ผานมา คณะทํางานยังไมมีประสบการณมากนัก 
แตทั้งนี้ศพค. ไดเปดโอกาสใหคณะทํางานแตละคนไดทําหนาที่ในการเปนวิทยากรอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา
และฝกฝนตนเอง อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะทํางานมีหนาที่หลายดาน บางครั้งในการรับเชิญเปนวิทยากร
อาจไมสามารถไปได หรือไปไดไมครบทั้งทีม ตองมีการปรับรูปแบบของทีมงาน และบางครั้งมีการจัดกิจกรรม
พรอมกัน แตไมสามารถไปไดเนื่องจากมีทีมงานจํากัด  

ทั้งนี้ ศพค. จะไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเปนวิทยากรเพิ่มขึ้น แตในการจัด
กิจกรรมบางเรื่อง จําเปนตองใชผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ที่อาจจะตองมีการเชิญวิทยากรจากหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งคณะทํางานก็จะไดใชโอกาสนี้ในการเรียนรูรูปแบบการเปนวิทยากรท่ีแตกตางไปจากเดิม โดย 
อบต. จะชวยทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา หาเวทีใหใหมๆใหไดทดลองเปนวิทยากรมากขึ้น และ
สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อมั่นในการทําหนาที่ 

ปญหาอุปสรรคของการถายทอดความรูดานครอบครัว ไดแก 
- คณะทํางานขาดความมั่นใจในการเปนวิทยากร ทั้งนี้ตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ 
- ขาดองคความรูเฉพาะดาน ซึ่ง อบต.ไดพยายามสนับสนุนโดยสงเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการเปนวิทยากรในประเด็นอื่นๆ 
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เกณฑขอที่ 5 การจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนการดําเนินงาน 

 การจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนการดําเนินงาน คือ ศพค. มีเครือขาย ชองทางใน
การแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือใชประโยชนในการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมของศพค. 

รูปแบบของการจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนการดําเนินงาน 
การสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานอื่น สามารถแบงออกตามประเภทของการสนับสนุนได ดังนี้ 
1. การสนับสนุนงบประมาณ 
 หนวยงานรัฐ เชน อบต., พมจ., สสว., กองทุนหมูบาน, สปสช. เปนตน 
 หนวยงานเอกชน เชน บริษัท โรงงาน  
 อื่นๆ เชน การบริจาคจากครอบครัวที่รวมกิจกรรม, นักการเมือง  

2. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ พาหนะ เชน อบต. ใหการสนับสนุนกระดาษ เครื่องคอมพิวเตอรใน
การทํางาน, การจัดสรรพื้นที่ในการประชาสัมพันธงาน ศพค., วัด ใหการสนับสนุนของจาก
สังฆทานเพื่อเปนของรางวัลในการจัดกิจกรรม เปนตน 

3. การสนับสนุนสถานท่ี เชน อบต., โรงไฟฟา, วัด, โรงเรียน 
4. การสนับสนุนวิทยากร เชน กศน., สาธารณสุข, ตํารวจ ตชด., พระสงฆ, ครู, เกษตรจังหวัด, 

คณะทํางาน จาก ศพค. อื่น 
5. การสนับสนุนเอกสาร เชน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.), กรมสุขภาพจิต, ป.ป.ส.,  
6. การสนับสนุนกระบวนการทํางาน เชน กศน./อสม./โรงเรียน ชวยในการประสานกลุมเปาหมาย 

ครอบครัวของนักเรียน ในการเขารวมกิจกรรมที่ ศพค.จัด, ตํารวจ อปพร. ชวยในการดูแลความ
เรียบรอยเวลาจัดกิจกรรม, หนวยงานรัฐ เชน ที่วาการอําเภอ ชวยในการประสานกับหนวยงาน
ภายนอก 

อบต. เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงาน ศพค. ประสบความสําเร็จ 
โดยการสนับสนุนของ อบต. มีทั้งการสนับสนุนเรื่องงบประมาณทั้งในการจัดกิจกรรม, การพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางาน, การผลิตส่ือประชาสัมพันธ ตลอดจนการสนับสนุนในเรื่องของสถานท่ี อุปกรณ และบุคลากร
ตางๆ 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของ ศพค. จะคํานึงถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกอนวาเรื่องใดเปนเรื่องที่มีความ
จําเปนเรงดวนตองรีบแกไข ซึ่งผูนําทองถิ่นจะใหความสําคัญอยางมาก โดยการสนับสนุนในทุกเรื่องแมวาจะมี
งบประมาณจํากัด 

ที่ผานมา ศพค.ไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกหนวยงานทั้งในและนอกชุมชน แตส่ิงที่ขาดอาจเปน
เรื่องของงบประมาณ เพราะการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นจะเนนไปที่การขอความรวมมือดาน
บุคลากร สถานที่ มากกวาการขอรบังบประมาณ ซึ่งหนวยงานตางๆก็มีความจําเปนภายในที่ไมสามารถ
จัดสรรใหได 

หลายพื้นที่มีการประสานความรวมมือในเรื่องเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี
จากโรงเรียน เนื่องจากผูอํานวยการโรงเรียนเล็งเห็นวาการพัฒนาคน ควรเริ่มตนต้ังแตวัยเด็ก และควรเริ่มที่
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สถาบันครอบครัว ถาครอบครวัดูแลเอาใจใสเด็กและเยาวชน เด็กไดรับการอบรมส่ังสอนที่ดี สงผลใหการ
ทํางานของครูในการพัฒนาดานวิชาการงายขึ้น เพราะครอบครัวไดทําหนาที่ขัดเกลาในเบื้องตนมาแลว 
          อยางไรก็ตามการดําเนินการตามเกณฑขอที่ 5 นี้ ไมคอยพบปญหาอุปสรรคแตอยางใด เนื่องจากผล
การทํางานของ ศพค. เปนที่ประจักษ ดังนั้นเมื่อขอความรวมมือจากหนวยงานใด ก็จะไดรับการชวยเหลือ
ดวยดี นอกจากบางกรณี เชน ปญหาการเมืองทองถิน่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงผูบริหารของอบต. ที่อาจอยูคนละ
ฝายกับคณะทํางาน ศพค. แตในกรณีที่เกิดปญหาเชนนี ้พืน้ที่แกไขโดยใหมีการคัดเลือกคณะทํางานใหม 
หรือเพิ่มเติมเขามาเพื่อใหมีผูทําหนาที่ในการประสานงานที่เหมาะสม แตปญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นคอนขาง
นอย เนือ่งจากการจัดกิจกรรมตางๆของ ศพค. เปนกิจกรรมที่ทํากับกลุมครอบครัวในชุมชนอยูแลว การท่ี 
อบต. ใหการสนับสนุนก็จะเปนการสรางฐานใหแก อบต. เอง อีกท้ังกิจกรรมของ ศพค. ไมไดมีผลประโยชน
มากมายตอกลุมใดกลุมหนึ่ง  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. นโยบายของรฐับาลที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานใหแกศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

2. การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน 

3. ทุนทางสังคมที่ ศพค.มีอยู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น โครงสรางที่ไมเปนทางการของชุมชน  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. รูปแบบการดําเนินงานของแตละเกณฑเปนการดําเนินงานดานสังคมที่อาจจะไมมีรูปแบบ
ตายตัว ขึ้นอยูกับบริบทของแตละพื้นที่  ดังนั้นในการประเมินจึงตองพิจารณาจากหลายองคประกอบ  

2. ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมในบางพื้นที่อาจเกิดกรณีที่ทําใหไมสอดคลองกับชวงเวลาการ
รายงานผลแกทางราชการ ขึน้อยูกับปจจัยภายนอกที่อาจมากระทบเชน การรวมกลุมของประชาชนในชุมชน
ที่ตองสอดคลองกับฤดูกาลทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาความไมสงบ   
เปนตน 
                  อนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกับอุปสรรคตอการดําเนินงานแตละเกณฑในสวนของพื้นที ่จะอยูในสวน
ของคําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ แลว 
หลักฐานอางอิง :   
                    1. การประเมินผลการดําเนินงาน ศพค.เฉลิมพระเกียรติ 
          2. รายชื่อศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชนท่ีเขารับการประเมิน จํานวน 75 แหง 

           3. แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
           4. แบบติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
           5. รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
           6. หนังสือราชการ 
           7. ภาพถายกิจกรรม การจัดแสดงผลงาน(บอรดนทิรรศการ) 

เอกสารตามขอ 1-2 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.2 
เอกสารตามขอ 3-5 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.3  รอยละของประชาชนที่มีความรูเกีย่วกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายใน
ครอบครัว 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :  หัวหนากลุมการวิจัยและ
สารสนเทศ  สํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั    

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท :   0 2306 8772 

คําอธิบาย :      
 การใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครวั หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดทํา

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

หากความสัมพันธในครอบครัวมีความแนนเฟน เด็กจะมีความมั่นคง รักคนในครอบครัว รูจักรัก
ผูอื่น มีเมตตา และมีความเขมแข็งในการตอสูกับชีวิตในสังคมตอไป 

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

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

                  7. ครอบครัวใหการดูแล เลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก    
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                    อยูระหวางการดําเนินงานรวบรวม ประมวล วิเคราะหผลขอมูล 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2549 2550 

รอยละของประชาชนที่มีความรู/ความเขาใจใน
ความสําคัญของการมีกิจกรรมและใชเวลา
รวมกันภายในครอบครัว   

97.8 99.0 N/A 1.20 N/A 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  

หมายเหตุ 
- เปาหมาย รอยละ 70 หมายถงึ ผลการสํารวจประชาชนทุกคนตองมีความรูเฉลี่ยแตละพืน้ที่ 

รอยละ 70 
- ในการสํารวจตองมีการรายงานสรุปผลของกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินงาน 
- มีการรายงานผลเปรียบเทียบความรูของประชาชนกอนและหลังการเขารวม 
- มีรายละเอียดเงื่อนไข/ดัชนี/ตัวชี้วัด ในการประเมินการใชเวลาอยางมีคุณภาพภายในครอบครัว 
- ผลการสํารวจ ตองมีการเผยแพรสูสาธารณะ ภายใน 31 พฤศจิกายน 2551 

เงื่อนไข :     
-     การดําเนินงานตองสํารวจ อําเภอเมือง 75 จังหวัด และ กทม.อยางนอย 8 เขต ในการประเมินผลฯ จะมี

การสุมตรวจจากเอกสาร/หลักฐาน หากพบวา การสํารวจไมครบตามที่กําหนด จะปรับลดคะแนนท่ีไดรับ
ของตัวชี้วัดลงไมเกิน 1.0 คะแนน  

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

จะปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 0.5 คะแนน  
           -    กรณีไมมีรายงานผลการสํารวจ เผยแพรสูสาธารณะ ภายใน 31 พฤศจิกายน 2551 จะปรับลดคะแนนท่ี

ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 0.5 คะแนน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของประชาชนที่มีความรู
เกี่ยวกับการใชเวลาอยางมีคุณภาพ
ภายในครอบครัว 

3 N/A 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ความเปนมา 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 กําหนด ใหทุกวันอาทิตยเปนวันครอบครัว
แข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด
แนวทาง กลไก วิธีการดําเนินการ รวมทั้ง แสวงหาความรวมมอืจากหนวยงานตางๆเรงรณรงคใหวันอาทิตย
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ของแตละสัปดาหเปนวันครอบครัว ที่สมาชิกในครอบครวัจะไดอยูพรอมหนาและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

3.  สภาพครอบครัวไทยในปจจุบันมีปญหาและออนแอ ครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ โครงสรางครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดลง บุคคล
ขาดหลักคิดคุณธรรม และจรยิธรรมในการดําเนินชีวิต ซึ่งความหลากหลายและซับซอนของปญหาท่ีเกดิขึ้น
มิไดสงผลกระทบกับบุคคลเทานั้น แตยังสงผลกระทบตอสังคมและการพัฒนาสังคมโดยสวนรวม  ดังนั้น จึง
เปนหนาท่ีของ สค. ในฐานะหนวยงานหลักในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ที่จะตอง
รณรงคสงเสริมประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ เพื่อใหครอบครัวสามารถใชเวลาที่มีอยูอยางจํากัดใน
สถานการณปจจุบันในการทาํหนาที่หลอหลอมขัดเกลา อบรมส่ังสอน  ใหความรักความอบอุน  ตลอดจน
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิกตอไป  
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อรณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของสถาบนัครอบครัว และมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ 

2.  สงเสริมใหครอบครัวไดทําหนาที่ในการอบรมส่ังสอน  ใหความรักความอบอุน  ตลอดจน
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิก 
แนวคิดการดาํเนินงาน 

  เพราะครอบครัวจะอบอุนและเขมแข็งได สมาชิกในครอบครัวตองมีเวลาใหแกกัน เพื่อจักไดทํา
กิจกรรมและเรียนรูรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อสรางความสัมพันธที่อบอุน และกอใหเกิดความเขมแข็งของ
สมาชิกในครอบครัว ในการใชดํารงชีวิตในสังคมตอไป  

 การใชเวลารวมกันของครอบครัว เปนพื้นฐานตอพัฒนาการและความอยูดีมีสุขของลูกหลาน 
ผูใหญสามารถชวยใหเด็กเรียนรูชีวิตในสังคม พรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอด
วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กเติบโตเปนผูใหญทีส่มบูรณตอไป  
ผลการดําเนนิงาน       

 สค. พม. ไดมกีารดําเนินงานรณรงคสงเสริมการใชเวลาของครอบครัวอยางตอเนื่อง ดังนี้  
 2548   รณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว 
 2549   รณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว 
 2550   รณรงคการใชเวลารวมกันของครอบครัว และ รณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว 
 2551   รณรงคการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ และ รณรงควันอาทิตยเปนวัน

ครอบครัว 
 โดยในแตละปงบประมาณ มีการดําเนินงานดังนี้  
 1.  การวางนโยบาย / แนวทางการดําเนินงาน  
 2.  การจัดต้ังงบประมาณ  
 3.  การแสวงหาความรวมมือ / ประสานการดําเนินงานภาคีเครือขาย  
 4.  การสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย  
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   5.  การติดตามการดําเนินงาน / ประเมินผลการดําเนินงานประจําป 
สําหรับการดําเนินงานรณรงคสงเสริมการใชเวลาของครอบครัวในป 2551 ไดเนนการรณรงค

สงเสริมการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ และรณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครวั ซึ่งมีผลผลิตดังนี้ 
 1.  จัดทํา/เผยแพรส่ือรณรงคการใชเวลาของครอบครัว ดังนี้  

                    1.1)  ส่ือรณรงค ไดแก สปอตโทรทัศน สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที / 1 นาที  เพลงงด
นัดวันอาทิตย โปสเตอร ปายไวนิลรูปแบบตางๆ ที่คั่นหนังสือ ใบปลิว สต๊ิกเกอร สมุดฉกี แฟมกระดาษ สมุด
บันทึก กระเปาผา พัด เข็มกลดั เส้ือ ฯลฯ  
                   1.2)  ส่ือใหความรู ไดแก เทปโทรทัศน ซีดีรอมวิทยุ (3 เรือ่ง ไดแก 1) แนวทางการใชเวลากับ
ครอบครัวอยางมีคุณภาพ  2) ครอบครัวกับการเรียนรูรวมกัน และ 3) ความสําคัญของศาสนาในการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดในการดําเนินชีวิต) คูมือการใชเวลารวมกับครอบครัวอยางมีคุณภาพ  แผน
พับการรณรงคการใชเวลาของครอบครัว  

 2.  จัดงานเรารักวันอาทิตยวันของครอบครวั (งาน We Love Sunday) ประจําป 2551 ในวันที่ 
22 มิถนุายน 2551 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรงุเทพฯ 

3.  สค. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการใชเวลาของครอบครวัของจังหวัด และภาคีเครือขาย 
                   3.1) สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดจัดกิจกรรม 75 แหงๆ ละ 50,000 บาท  
                   3.2) จัดทําส่ือสําเร็จรูปสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและภาคีเครือขาย 

4.  สวนกลางและสวนภูมิภาคแสวงหาความรวมมือ และ ประสานการดําเนินงานภาคีเครือขาย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ดังนี้   
                  -  สค. มีหนังสือขอความรวมมือรวมรณรงคฯ ไปยังหนวยงานระดับกระทรวง และกรม จํานวน 
21 แหง และภาคีเครือขายดานครอบครัวอีก 40 แหง เพื่อรวมรณรงคการใชเวลารวมกันของครอบครัวตอไป 
และขอความรวมมือเผยแพรส่ือรณรงคฯ ในรูปแบบตางๆ   
                  -  หนวยงานในสวนภูมิภาค ไดแก พมจ. และ สสว. ประสานการดําเนินงานกับภาคีเครือขาย
ในพื้นที่   

 5.  สวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการจัดกิจกรรมในรปูแบบตางๆ ทั่วประเทศ ตัวอยาง
กิจกรรมไดแก จัดงาน We Love Sunday, จดัคายครอบครวัอบอุน, จัดนําเที่ยวครอบครวั, การจัดอบรมให
ความรู, จัดนิทรรศการ, การเดินรณรงค, กิจกรรม Wall Rally, การรวมปลูกตนไม, การทําสาธารณะ
ประโยชนในรปูแบบตางๆ เปนตน  

  6.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ พม. และ จงัหวัด ประจําป 2551 และ ประเมินผล
การดําเนินงาน  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สค. ตัวชี้วัดท่ี 3.3  
ผลสัมฤทธิ ์

 1. ประชาชนไดรับการสงเสรมิความตระหนกัถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวมากขึ้น 
 2. ประชาชนไดรับการสงเสรมิใหมีการใชเวลารวมกับครอบครัวมากขึ้น 
 3. ประชาชนไดรับการสงเสรมิการเรียนรูในดานการใชเวลากับครอบครัวอยางมีคุณภาพ 
4. ครอบครัวไดรับการสงเสรมิใหมีการทําบทบาทหนาที่ในการอบรมสั่งสอนปลูกฝงคณุธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับลกูหลาน 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  รฐับาลใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อรณรงคสงเสริมการใชเวลาของครอบครวั  
2.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมอบหมายให รองนายกรัฐมนตร ีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กําหนด
แนวทาง กลไก วิธีการดําเนินการ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เรงรณรงคใหวันอาทิตยของแตละสัปดาหเปนวันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวจะอยูพรอมหนาและทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในสถาบันครอบครัวตอไป 

3.  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2556 ตามขอ 8.3.2 
ยุทธศาสตรการลดปจจยัเส่ียงดานครอบครัว ขอ (1) เสริมสรางและสนับสนนุใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันใน
ดานศาสนา ศิลป ดนตร ีกีฬา งานอดิเรก นนัทนาการ และกจิกรรมชุมชนทีส่รางสรรคอยางสม่ําเสมอ และขอ (2) 
สนับสนนุใหหนวยงาน และผูบังคับบญัชา  ผูบรหิาร หรือนายจาง คํานึงถงึความสําคญัของครอบครัวของ
ผูใตบังคับบญัชา เจาหนาที่ พนักงานหรือลกูจาง และสนับสนุนคุณภาพชวิีตของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหโอกาสสมาชกิไดอยูรวมกนั 

 4.  ประชาชนสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการใชเวลารวมกันของครอบครัว  โดยเฉพาะการ
รณรงคใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัวของภาครัฐ    

5.  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        

1.  หนวยงานไมมีกลุมงานรองรับการทํางานรณรงคสรางกระแสในลักษณะนี้ ทั้งที่ งานรณรงค
สรางกระแสใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของสถาบนัครอบครัว รวมทั้งการสงเสริมการใชเวลา
รวมกับครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ 

2.  กลุมงานทีไ่ดรับมอบหมายใหดําเนินงานโครงการขณะนี้ คือ กลุมการวิจัยและสารสนเทศ ซึ่ง
ลักษณะงานจะเปนการทํางานเชิงวิชาการ  และขณะนี้กลุมมีนักวิชาการพัฒนาสังคมที่สามารถปฏิบัติงาน
หลักของกลุมไดเพียงงานละ 1 คน ดังนี ้1) งานวิจัย  2) งานขอมูลสารสนเทศ/งานตางประเทศ และ 3) งาน
พัฒนา / เผยแพรองคความรู และงานนโยบายรณรงคสงเสริมการใชเวลา  โดยมีเจาหนาที่ระบบ
คอมพิวเตอร 1 คน และเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 คน ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนการปฏิบัติงาน
หลัก และ งานนโยบาย ที่เปนภารกิจที่หนกัมากสําหรับเจาหนาที่ของกลุมงาน       
                 

หลักฐานอางอิง :   
 1.  หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ  
 2.  รายงานการสํารวจเพื่อประเมินผลการรณรงคการใชเวลาของครอบครัว ประจําป 2551   

 3.  รายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การรณรงคการใชเวลาของครอบครัวอยางมีคุณภาพ และ
การรณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว ของ พม. และ จงัหวัด ประจําป 2551 
               4.  ส่ือการรณรงคในรูปแบบตางๆ 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 3.4  ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที่   10   (พ.ศ. 2550 -2554)  

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง                           
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก  

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306 8765 

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

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) : 

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

ขั้นตอนที่ 2 :        จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 
ขั้นตอนที่ 3 :       -  ระดมความคิดเหน็จากผูมีสวนไดเสีย  เพื่อปรบัปรงุรางแผนปฏิบัติการฯ 

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

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งปญหาอปุสรรคและแนวทางการดําเนนิการในป  2552 
หมายเหตุ 
             การจัดทําแผนปฏิบัติการ สค.ควรจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ป 2551-2554 และแผนปฏิบัติการฯ ป 
2551 ใหระบุรายละเอียดของแผนใหชัดเจน เชน กิจกรรมทีดํ่าเนินงาน ระยะเวลา เนื่องจากในระดับคะแนน 
4 และ 5 ตองมกีารประเมินการดําเนินการตามแผน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ระดับ

คะแนน 
การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ป  2551 – 2554  ซึง่ประกอบดวย 
หนวยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 

2 จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 

3 -ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  เพื่อปรบัปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ 
-  ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ 

4 -ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  สําหรับป  2551  ไดรอยละ  80 

5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  สําหรับป  2551  ไดรอยละ  100  และมี
รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งปญหาอุปสรรคและ
แนวทางการดําเนินการในป  2552 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

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

3 ระดับ 5 5 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. สค. แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550  มีองคประกอบจํานวน  
34 คน  โดยมีรองผูอํานวยการ สํานักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว   เปนประธาน  และผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  เปนคณะทํางานและเลขานุการ  และมีผูแทนสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงที่เกีย่วของ รวมทั้งผูแทนภาคเอกชน  องคกรเอกชน  และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวของ  เปนคณะทํางาน  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรฯี   
ที่จะดําเนินการในป 2551-2554    

2. สค.  จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   รวมทั้ง
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ไดจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามรางแผนปฏิบติัการฯ ที่ สค. จะบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐจํานวน 4 หนวยงาน ในป 2551 เพื่อใหเปนไปตามงบประมาณประจําป 2551ที่ สค.ไดรับอนุมติัไว
แลว  

3. สค. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) ครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที ่2 มกราคม 2551       ณ หอง
ประชุม สค.  เพื่อพิจารณารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบบัที่ 10 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  

4.  สค. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามรางแผน- ปฏิบัติ
การฯ ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย  และหนวยงานภายนอก คือ    กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  กรมประชาสัมพันธ  ผูแทน
สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เมื่อวันที่   11 
มกราคม 2551 ณ หองประชมุ สค.  

5.  สค. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อระดมความคิดเห็น (ราง) แผนปฏิบัติการตาม
แผนพัฒนาสตรีฯ  ผูประชุมประกอบดวยตัวแทนหนวยงานภาครัฐ 129 กรม  ภาคเอกชน   คณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 250 คน  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  
ณ โรงแรมปรนิซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  และไดปรบัปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ตามขอเสนอของที่
ประชุมสงใหหนวยงานตางๆ พิจารณาปรับแกไขและใหความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง  ขณะนี้ สค. ได 
ปรับแกไขรางแผนปฏิบัติการฯ ตามท่ีหนวยงานตาง ๆ เสนอจนไดแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณแลว   

6.   สค. บรูณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรบัป 2551 รวมกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้ 

6.1    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง 
เจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  รวมกับ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ  ดังนี้  

1)   กิจกรรมการรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองใน
สถาบันการศึกษา รวม 7 แหง  คอื มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหวางวันที่ 5 มกราคม -3 กุมภาพันธ 2551 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 8 สิงหาคม 2551  วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน  ผูบรหิาร  และ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา  ประชาชน  และสังคม  ตระหนักถงึความสําคัญและสงเสรมิการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรี  และเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศักด์ิศรีและคุณคา
ความเปนมนุษย  และความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  กลุมเปาหมายคือ  ผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่  
นักศึกษา  ผูสนใจ  แหงละ 200 - 300 คน 

2)   การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอเรื่อง “ การพัฒนาที่สมดุล ตองมีทั้ง 
หญิงและชายในการเมืองทองถิ่น”  รวมกับสถาบันราชภัฎอุดรธานี  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2551   
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ณ โรงแรมการนิ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหสังคมตระหนกัถึงความสําคัญ 
ของการสรางความสมดุลทางการเมืองโดยการสนับสนุนและสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมืองมากขึ้น  
กลุมเปาหมายคือ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน  อพม. อสม. ผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต. ปลัด อบต. 
อาจารยและนักศึกษา รวม 300 คน 

6.2    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง 
เจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขายเอกชนดานสตรี
และครอบครัว  รวมกับกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สค.  กิจกรรมคายผูนํารุนใหมเพือ่สตรีและ
ครอบครัว  จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที ่25-27 มีนาคม 2551 ณ เวียนนนารีสอรท แอนด สปา  จังหวัด
นครราชสีมา  รุนที่ 2 วันที ่28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ จังหวัด
สุราษฏรธานี  วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องบทบาทความสัมพันธ
ระหวางหญิงชาย  การมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในเรื่องเพศตามชวงวัย  การส่ือสารและการสราง
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว  กลุมเปาหมาย คือ ผูแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
เจาหนาท่ี พมจ.  และผูประสานงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  รุนที่ 1 จํานวน 154  คน  และรุนที่ 2 
จํานวน 119 คน 

6.3    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ  ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสราง 
เจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  โครงการ
เสริมสรางศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตนแบบ  20 ศูนย  รวมกบัสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว  สค.  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนงานแผน ศพค.ตนแบบ”   ระหวาง
วันที่ 9-13 มถินุายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู  
ความเขาใจ  และพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนชุมชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคหญิงชายในกระบวนการ
ทํางานทุกขั้นตอนใหแกคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตนแบบ  เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ในครอบครัวและชุมชนไดในที่สุด  กลุมเปาหมายคือ  คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  เจาหนาที่
องคการบรหิารสวนตําบล  และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด จากพื้นที่  
4 ภาค รวม 20 จังหวัด จํานวน 116 คน  

6.4    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการมี
สวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  รวมกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการ
เลือกต้ังป 2550  จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 17-18 มกราคม 2551  รุน 2 วันที่  22-23  มกราคม 2551  ณ 
โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพฯ  วตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองและการบริหาร  และเปนเครอืขายเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
สตรีทางการเมืองและการบรหิารใน อปท.   รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เทคนิควิธีการการ
รณรงคใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี  กลุมเปาหมายคือ  
ผูบริหาร  และสมาชิก อบต. ที่ไดรับเลือกต้ังในป 2550  รุน 1 จํานวน 286 คน  รุน 2 จํานวน 319 คน     

6.5    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการมี
สวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  รวมกับ
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ (สสว.) 1-12  ดังนี ้
1)   การฝกอบรมวิทยากรหลกัเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น  

จํานวน 2 รุน  รุนที่ 1  วันที่ 15-17  มกราคม 2551  และ  รุน 2 วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ  2551  
ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี  กรงุเทพฯ  วัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และผูนํา
สตรีใหสามารถเปนวิทยากรเพื่อไปจัดการฝกอบรมใหกับสตรีที่สนใจสมัครเขารับการเลือกต้ังในการเมือง
ระดับทองถิ่น  กลุมเปาหมาย คือ จนท.สสว.  จนท.พมจ.  นักวิชาการ  และผูนําสตรี  ในเขตพื้นที่ ของ 
สสว. เขต  รุน 1 เขต 1 – 3, เขต 8 – 10  จาํนวน 82 คน  รุน 2 เขต 4 – 6, เขต 7 – 12 จํานวน 93 คน   

2)   การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขา
สูการเมืองทองถิ่น รวมทั้งการขยายผลสูหมูบาน วัตถุประสงคเพื่อใหสตรีที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ัง อบต. 
มีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น รวมทั้งใหผูผานการอบรมไปขยายผลลงสู
หมูบาน กลุมเปาหมายคือ สตรีที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ัง อบต. จํานวน 5,187 คน ดังนี ้

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 1  รวม 465 คน 
รุนที่ 1 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 120 คน 
รุนที่ 2 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 129 คน 
รุนที่ 3 วันที ่6 มิถุนายน 2551 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 108 คน 
รุนที่ 4 วันที ่13 มิถุนายน 2551 จังหวัดสุพรรณบุร ีจํานวน 108 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 2  รวม 141 คน 
รุนที่ 1 วันที ่2 พฤษภาคม 2551 จังหวัดชัยนาท จํานวน 51 คน 
รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 จังหวัดสระบุร ีจํานวน 90 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 3  รวม 402 คน 
รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 จังหวัดปราจีนบุร ีจํานวน 90 คน 
รุนที่ 2 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดระยอง จํานวน 87 คน 
รุนที่ 3 วันที ่22 เมษายน 2551 จังหวัดชลบุรี จํานวน 117 คน 
รุนที่ 4 วันที ่29 เมษายน 2551 จังหวัดจันทบุรี จํานวน 108 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 4  รวม 436 คน 
รุนที่ 1 วันที ่18–19 มนีาคม 2551 จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 52 คน 
รุนที่ 2 วันที ่23 – 24 มนีาคม 2551 จังหวัดเพชรบุร ีจํานวน 78 คน 
รุนที่ 3 วันที ่25 – 26 มนีาคม 2551 จังหวัดกาญจนบุรี, สมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร จํานวน 96 คน 
รุนที่ 4 วันที ่27 – 28 มนีาคม 2551 จังหวัดราชบุรี จํานวน 86 คน  
รุนที่ 5 วันที ่29-30 เมษายน 2551 จังหวัดนครปฐม จํานวน 124 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 5  รวม 752 คน 
รุนที่ 1 วันที ่10-11 เมษายน 2551 จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 184 คน 
รุนที่ 2 วันที ่21-23 เมษายน 2551 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 298 คน 
รุนที่ 3 วันที ่23 มิถุนายน 2551 จังหวัดสุรินทร จํานวน 116 คน 
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รุนที่ 4 วันที ่29 มิถุนายน 2551 จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 68 คน 
รุนที่ 5 วันที ่27 มิถุนายน 2551 จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 86 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 6  รวม 726 คน 
รุนที่ 1 วันที ่29 กุมภาพันธ 2551 จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 34 คน 
รุนที่ 2 วันที ่3 มีนาคม 2551 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 18 คน 
รุนที่ 3 วันที ่4 มีนาคม 2551 จังหวัดเลย จํานวน 90 คน 
รุนที่ 4 วันที ่10 และ 19 มีนาคม 2551 จังหวัดขอนแกน จํานวน 114 คน 
รุนที่ 5 วันที ่12 มีนาคม 2551 จังหวัดหนองคาย จํานวน 118 คน 
รุนที่ 6 วันที ่14 มีนาคม 2551 จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 158 คน 
รุนที่ 7 วันที ่18 มีนาคม 2551 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 100 คน 
รุนที่ 8 วันที ่11 มิถุนายน 2551 จังหวัด อุดรธานี  จํานวน 94 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 7 รวม 85 คน   
รุนที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2551 จังหวัดยโสธร, อํานาจเจริญ จํานวน 85 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 8  รวม 392 คน 
รุนที่ 1 วันที ่26 กุมภาพันธ 2551 จังหวัดลพบุรี, อุทัยธาน,ี นครสวรรค, 
กําแพงเพชร และพิจิตร จํานวน 52 คน 
รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 จังหวัดลพบุร ี จํานวน 76 คน 
รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 จังหวัดอทุัยธานี  จํานวน 124 คน 
รุนที่ 4 วันที ่26 พฤษภาคม 2551 จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 70 คน 
รุนที่ 5 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 จังหวัดพิจิตร จํานวน 70 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 9  รวม 396 คน 
รุนที่ 1 วันที ่14 มีนาคม 2551 จังหวัดตาก  จํานวน 30 คน 
รุนที ่2 วันที ่10 มถิุนายน 2551 จังหวัดอุตรดิตถ, สุโขทัย จํานวน 142 คน 
รุนที่ 3 วันที ่12 มิถุนายน 2551 จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 96 คน 
รุนที่ 4 วันที ่16 มิถุนายน 2551 จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 128 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  รวม 452 คน 
รุนที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2551 จังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 
รุนที่ 2 วันที ่28 เมษายน 2551 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 86 คน 
รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 จังหวัดเชียงราย จํานวน 92 คน 
รุนที่ 4 วันที ่28 พฤษภาคม 2551 จังหวัดนาน จํานวน 52 คน 
รุนที่ 5 วันที ่4 มิถุนายน 2551 จังหวัดแพร  จํานวน 52 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 11  รวม 442 คน 
รุนที่ 1 วันที ่8 พฤษภาคม 2551 จังหวัดชุมพร,ระนอง  จํานวน 68 คน 
รุนที่ 2 วันที ่12 พฤษภาคม 2551 จังหวัดสุราษฎรธานี, กระบี่  จํานวน 90 คน 
รุนที่ 3 วันที ่4-5 มิถุนายน 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 218 คน 
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รุนที่ 4 วันที ่9-10 มิถุนายน 2551 จังหวัดพังงา, ภูเก็ต จํานวน 66 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 12  รวม 498 คน 
รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 จังหวัดสงขลาและสตูล จํานวน 144 คน 
รุนที่ 2 วันที ่2 เมษายน 2551 จังหวัดปตตานี, ยะลา  จํานวน 93 คน 
รุนที่ 3 วันที ่3 เมษายน 2551 จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 96 คน 
รุนที่ 4 วันที ่8 เมษายน 2551 จังหวัดตรัง, พัทลุง  จํานวน 84 คน 
รุนที่ 5 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดพัทลงุ จํานวน 81คน 

6.6    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการมี
สวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  กจิกรรม
รณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง  รวมกบักรมประชาสัมพันธ  ซึ่งมีกจิกรรม  ดังนี ้

1)   จัดเวทีประชาคม เรื่อง “ทําไมตองสงเสริมผูหญิงเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง”  
รวมกับสํานักประชาสัมพันธเขต 1-8  ของ กรมประชาสัมพันธ  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหสังคมตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสตรีในทางการเมืองทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมใหสตรีมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเองและลงสมัครรับเลือกต้ังเพิ่มขึ้น  กลุมเปาหมายคือ  ผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน นกัวิชาการ องคกรสตรี อาสาสมัครในพื้นที ่ นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน ผูนําสตรี 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ส่ือตาง ๆ  และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
สํานักประชาสัมพันธเขต เขตละ 100 คน มรีายละเอียด ดังนี้ 

(1)  สํานักประชาสัมพันธเขต 1  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม2551  ณ  หองโกมุท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

(2)  สํานักประชาสัมพันธเขต 2  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ณ หอง 
ราชพฤกษ โรงแรมแกนอนิน อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน กลุมเปาหมายคือ จํานวน  100 คน 

(3)  สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม  วันที ่7 พฤษภาคม 2551 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง  จังหวัดเชียงใหม 

(4)  สํานักประชาสัมพันธเขต 4 จังหวัดพิษณุโลก  วันที ่25 มีนาคม 2551  
ณ หองคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด  จังหวัดพิษณุโลก 

(5)  สํานักประชาสัมพันธเขต 5 จังหวัดสุราษฎรธานี  วันที่ 16 มถิุนายน 2551 
ณ หองแสดงใหญ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดสุราษฎรธานี 

(6)  สํานักประชาสัมพันธเขต 6 จังหวัดสงขลา  วันที่ 22 มนีาคม 2551   
ณ หองทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญพารราไดซ แอนด รีสอรต  จังหวัดสงขลา 

(7)  สํานักประชาสัมพันธเขต 7 จังหวัดจันทบุรี  วันที ่22 พฤษภาคม 2551  
ณ โรงแรม เค. พี. แกรนด  จงัหวัดจันทบุร ี

(8)  สํานักประชาสัมพันธเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุร ี

2)   การสัมมนาสื่อมวลชน เรือ่ง “ทําไมตองสงเสริมผูหญงิเขาสูการเมือง”                
วัตถุประสงคเพื่อใหส่ือมวลชนทุกแขนงมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
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และเห็นศักยภาพและความสําคัญของผูหญงิในทางการเมือง ประโยชนทีสั่งคม/ชุมชนจะไดรับเมื่อมีผูหญิง
เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  และเพื่อใหส่ือมวลชนทุกแขนงเปนตัวกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนเห็นศักยภาพ ความสําคัญและประโยชนของการที่ผูหญิงเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 
โดยเฉพาะการเมืองทองถิน่  จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  เมือ่วันที่ 22  พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรม รอยัล ริเวอรแคว  
รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุร ี กลุมเปาหมายคือ ส่ือมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ในพืน้ที่ จํานวน 50 คน  

ครั้งที่ 2    เมือ่วันที่  19 มิถนุายน  2551  ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส 
แอนดรีสอรท  อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา  กลุมเปาหมายคือ ส่ือมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
ในพื้นที่ จํานวน 50 คน  

3)   จัดเวทีสัมมนาผานรายการกรองสถานการณเรื่อง  “ทําไมตองสงเสริมผูหญิงเขา
สูการเมือง”  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหสังคมเหน็ความสําคัญของการมีผูหญิงเขาไปมี
สวนรวมทางการเมือง  โดยบันทึกเทปในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551  และออกอากาศในวันพุธที่  
9 เมษายน 2551  ทางสถานวิีทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  กรมประชาสัมพันธ  ผูรวมเสวนา 
จํานวน 2 คน คือ รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสุจิตต  ไตรพิทักษ)  
และนางลําไย  สวาคมบันตี  นายก อบต. หนองหมากฝาย  อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแกว  โดยมี 
นายอดิศักด์ิ  ศรีสม เปนผูดําเนินรายการ 

4)   การเสวนา เรื่อง  “สงเสริมบทบาทสตรีมีสวนรวมทางการเมือง”    
ในรายการกรองสถานการณ  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ   
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถงึความสําคัญของการมีสวนรวม
ของสตรีในทางการเมืองทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมใหสตรีมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและลงสมัคร
รับเลือกต้ังเพิม่ขึ้น ผูรวมเสวนา จํานวน 3 คน คอื นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวง รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  นายรังสรรค   
เอี่ยมบุตรลบ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และ 
นายอํานาจ  ศิริชัย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย โดยมีนายอดิศักด์ิ  ศรีสม 
เปนผูดําเนินรายการ 

6.7    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการ 
มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร  โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิน่ไทย
เพื่อสตรีและครอบครัว รวมกบักองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สค.  ดังนี ้ 

1)   กิจกรรมสานสัมพันธเครอืขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัวและการประชุม
เครือขายผูบรหิารสตรี  โดยจัดการสัมมนาสานสัมพันธเครือขายทองถิน่ไทยเพื่อสตรีและครอบครัว  จํานวน 
4 ครัง้  ครั้งที ่1 วันที่ 16-17 มกราคม 2551 ณ โรงแรมสีหราช  จังหวัดอตุรดิตถ  ครั้งที ่2  วันที่  
4-5 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมธรรมรินทร จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 3 วันที ่12-13 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม
รอยเอ็ดซิต้ี   จงัหวัดรอยเอ็ด ครั้งที่ 4 วันที ่26-27 มีนาคม 2551  ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ จังหวัด
จันทบุร ี วัตถุประสงคเพื่อสานสัมพันธรวมกับเครือขายสตรีและครอบครัวในพื้นที่  กลุมเปาหมาย
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ประกอบดวย เจาหนาที่ อปท. ที่ทํางานดานสตรีและครอบครัว เจาหนาที ่พมจ. เจาหนาที่สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด  เจาหนาที่ ศพค.  รวมท้ังส้ิน (4 ครั้ง) จํานวน 625 คน 

2) กิจกรรมมหกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว  โดยการ  
(1)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณณตัวชี้วัด อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว  เมือ่วันที ่11 
มกราคม 2551 ผูเขาประชุมประกอบดวยผูแทนจาก อปท.  เจาหนาที่ พมจ.  คณะกรรมการคัดเลือก อปท. 
ดีเดนดานสตรีและครอบครัว รวม 47 คน (2)  แตงต้ังคณะทํางานคัดเลือกฯ และประชุมคณะทํางาน (3) 
ประชาสัมพันธและรับสมัครคดัเลือก อปท.  (4) ตรวจสอบและใหคาคะแนนใบสมัครของ อปท. ที่สงใบสมัคร
เขามาคัดเลือก  (5) โอนเงนิให พมจ. ดําเนนิการประเมินผลและคัดเลือก อปท. ที่ผานหลักเกณฑและ
มาตรฐานตัวชี้วัดในพื้นที่รวมกับ พมจ.  และ (6) จัดลําดับและประกาศผลการคัดเลือก 

6.8    บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ  ยุทธศาสตรที่ 4  การเสริมสราง 
ความมั่นคงในชีวิตและรางกาย  โครงการสงเสริมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทาํดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 รวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว สค.  โดยการจัดการสัมมนาเตรียม 
ความพรอมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. 2550  และอนุบัญญัติทีจ่ะมีผลบังคับใช   วัตถุประสงค  เพื่อเตรียมความพรอมโดยการสรางความรู 
ความเขาใจใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติที่จะมีผลบังคับใช   และเพื่อบูรณาการประเด็นมิติหญิงชายและ
ความรุนแรงตอเด็กและสตรีเขาสูการทํางานของสหวิชาชพีที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ  จํานวน  
5 ครัง้  ดังนี ้

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  10 เมษายน 2551  ณ  โรงแรมปรนิซ พาเลซ  มหานาค  
กรุงเทพฯ   กลุมเปาหมายคือ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัวฯ  ไดแก  พนักงานอัยการ  พนกังานสอบสวน  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาที่
องคกรสตร ี เจาหนาที่ พม. ทีเ่กี่ยวของ  นักศึกษา  จํานวน 150 คน 

ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  22 เมษายน 2551 ณ  โรงแรมคุมสุพรรณ  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุมเปาหมายคือ  จาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวฯ ไดแก พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห 
เจาหนาท่ีองคกรสตรี  เจาหนาที่ พมจ. ในจังหวัดภาคกลาง จํานวน 25 จังหวัด และผูแทนสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการรวมจํานวน  227  คน 

ครั้งที่ 3  เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2551  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมกลุมเปาหมายคือ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวฯ ไดแก พนักงานอยัการ พนักงานสอบสวน  นกัจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่องคกร
สตรี  เจาหนาที่ พมจ. ในจังหวัดภาคเหนือ จํานวน 17 จังหวัด และผูแทนสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการรวมจํานวน  150  คน 

ครั้งที่ 4  เมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม  2551  (ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรม
เจริญธานีปริ๊นเซส  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวฯ ไดแก พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  นักจิตวิทยา  
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นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่องคกรสตร ี เจาหนาที่ พมจ. ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  
19 จังหวัด และผูแทนสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ รวมจํานวน  195  คน    

ครั้งที่ 5  เมือ่วันที่  14 พฤษภาคม 2551  (ภาคใต) ณ โรงแรมวังใต  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี  กลุมเปาหมายคือ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถกูกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวฯ ไดแก พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่
องคกรสตร ี เจาหนาที่ พมจ. ในจังหวัดภาคใต จํานวน 14 จังหวัด และผูแทนสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ  รวมจํานวน  109  คน 

6.9    การบูรณาการตามยุทธศาสตรแผนพฒันาสตรีฯ  ยทุธศาสตรที่ 5 การสงเสริม 
การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสตรี  โครงการสงเสริมเครือขายตางประเทศ (WLN) รวมกับกองสงเสริม
และพัฒนาเครอืขาย  สค.  โดยจัดกิจกรรมการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมเครอืขายผูนําสตรีใน
เอเปค และการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมเครอืขายสตรีอาเซียนเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหกับหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากลไกและโอกาสการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสตรี  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551  ณ โรงแรมเซน็จูรี่ พารค กรงุเทพฯ  กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายระดับกระทรวง  กรมที่เกี่ยวของ  ผูประสานงานในระดับ
คณะกรรมการในกรอบ ตาง ๆ ของเอเปค (APEC Fora) ของเขตเศรษฐกิจไทย  นักวิชาการ  และผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีทํางานเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและความเสมอ
ภาคหญิงชายในกรอบเอเปคและอาเซียน รวม 26 หนวยงาน  จํานวน 79 คน 

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

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

3. สค. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) ครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2551       ณ หองประชุม สค.  เพื่อพิจารณารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  

4.  สค. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามราง
แผน- ปฏิบัติการฯ ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย สํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย  และหนวยงานภายนอก คือ    
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  กรมประชาสัมพันธ  
ผูแทนสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เมื่อวันที่   
11 มกราคม 2551 ณ หองประชุม สค.  

5.  สค. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อระดมความคิดเห็น (ราง) แผนปฏิบัติการ
ตามแผนพัฒนาสตรีฯ  ผูประชุมประกอบดวยตัวแทนหนวยงานภาครัฐ 129 กรม  ภาคเอกชน   
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบติัการตามแผนพัฒนาสตรีฯ  ผูทรงคุณวุฒิ  จาํนวน 250 คน  เมื่อวันที ่8 
พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ  มหานาค  กรงุเทพฯ  และขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงราง
แผนปฏิบัติการฯ  (โดยสงใหหนวยงานตางๆ พิจารณาปรับแกไข และใหความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง) เพือ่ให
ไดแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับสมบูรณ   

6.   สค. ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2551  ดังนี ้
           6.1  บูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  กจิกรรมการ

รณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง รวมกับสถาบันการศึกษา รวม 6 แหง  คอื มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระหวางวันที่ 5 มกราคม -3 กุมภาพันธ 2551 วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน  ผูบริหาร  และบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา  ประชาชน  และสังคม  ตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของสตรี  กลุมเปาหมายคือ  ผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  ผูสนใจ 

6.2  บูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  รวมกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  โดยการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลท่ีไดรับการเลือกต้ังป 
2550  จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 17-18 มกราคม 2551  รุน 2 วันที่  22-23  มกราคม 2551  ณ โรงแรม 
เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพฯ  วตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองและการบริหาร  และเปนเครือขายเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมของสตรทีาง
การเมืองและการบริหารใน อปท.   รวมถงึแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เทคนิควิธีการการรณรงคให
ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี  กลุมเปาหมายคือ  ผูบริหาร  
และสมาชิก อบต. ที่ไดรับเลือกต้ังในป 2550     

6.3  บูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  รวมกับสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)  โดยการฝกอบรมวิทยากรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมือง
ระดับทองถิ่น  จํานวน 2 รุน  รุนที่ 1  วันที่ 15-17  มกราคม 2551  และ  รุน 2 วันที่ 31 มกราคม – 1 
กุมภาพันธ  2551  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  กรงุเทพฯ  เพื่อฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
ผูนําสตรีใหสามารถเปนวิทยากรเพื่อไปจัดการฝกอบรมใหกับสตรีที่สนใจสมัครเขารับการเลือกต้ังใน
การเมืองระดับทองถิ่น  กลุมเปาหมาย  จนท.สสว.  จนท.พมจ.  นักวิชาการ  และผูนําสตรี  ในเขตพืน้ที่ 
ของ สสว. เขต     

6.4  บูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  กิจกรรมรณรงค
และสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง  รวมกับกรมประชาสัมพันธ  ซึ่งมีกิจกรรม  ดังนี้ 

1)   จัดเวทีประชาคม เรื่อง “ทําไมตองสงเสริมผูหญิงเขาไปมีสวนรวม
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ทางการเมือง”  รวมกับสํานักประชาสัมพันธเขต 1-8  ของ กรมประชาสัมพันธ ดังนี ้

(1)  สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม  วันที ่7 พฤษภาคม 2551 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง  จังหวัดเชียงใหม 

(2)  สํานักประชาสัมพันธเขต 4 จังหวัดพิษณุโลก  วันที ่25 มีนาคม 2551 

ณ หองคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด  จังหวัดพิษณุโลก 

(3)  สํานักประชาสัมพันธเขต 5 จังหวัดสุราษฎรธานี  วันที่ 16 มถิุนายน 

2551 ณ หองแสดงใหญ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดสุราษฎรธานี 

(4)  สํานักประชาสัมพันธเขต 6 จังหวัดสงขลา  วันที่ 22 มนีาคม 2551   

ณ หองทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญพารราไดซ แอนด รีสอรต  จังหวัดสงขลา 

(5)  สํานักประชาสัมพันธเขต 7 จังหวัดจันทบุรี  วันที ่22 พฤษภาคม 2551  

ณ โรงแรม เค. พี. แกรนด  จงัหวัดจันทบุร ี

(6)  สํานักประชาสัมพันธเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 3 มิถุนายน 2551 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุร ี
2)  จัดเวทีสัมมนาผานรายการกรองสถานการณเรื่อง  “ทําไมตองสงเสริม

ผูหญิงเขาสูการเมือง”  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหสังคมเห็นความสําคัญของการมีผูหญิง
เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  โดยบันทกึเทปในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551  และออกอากาศในวันพุธที่  
9 เมษายน 2551  ทางสถานวิีทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  กรมประชาสัมพันธ  ผูรวมเสวนา 
จํานวน 2 คน คือ รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสุจิตต  ไตรพิทักษ)  
และนางลําไย  สวาคมบันตี  นายก อบต. หนองหมากฝาย  อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแกว  โดยมี 
นายอดิศักด์ิ  ศรีสม เปนผูดําเนินรายการ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    

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

2554) 
4. กรอบพันธกรณีระหวางประเทศ 

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

4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs)    
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
เนื่องจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตองเปนไปตามระบบงบประมาณรายไตรมาส 

(GFMIS)  ดังนั้น จงึมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ไปกอนการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3  
 

หลักฐานอางอิง :  
1. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที ่214/2550  ลงวันที ่ 20 ธันวาคม 2550  

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบบัที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) 

2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่10  (พ.ศ. 2550 -2554) ครั้งที่ 1/2551 

3. (ราง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     
ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) 

4.แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) 

5. แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับ
ที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) แผนบูรณาการป 2551 

6. รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 -2554) แผนบูรณาการป 2551   

7. สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/2773  ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550 เรื่องขออนุมัติดําเนินการ
และคาใชจายในการดําเนินกจิกรรมรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

8. สําเนาหนังสือที่ พม 0403/ว20986 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เรื่องกิจกรรมรณรงคและ
สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองรวมกบัสถาบันการศึกษา 

9. สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/ว21118 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรื่องขอความรวมมือ 
ในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี 

10. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ พม 0403/2116  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรือ่งการรณรงคและ
สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

11. สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/ว21332 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรื่องการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมภีาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิน่ 255 

12. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0403/2160 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เรื่อง ขอเชิญรวมเปน
วิทยากรในการเสวนาเรื่อง “ทําไมตองสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมือง” ผานรายการกรองสถานการณ 

13. ส่ือตางๆ ที่ดําเนินการจัดทําและใชในกิจกรรมการรณรงคสงเสริมสตรีทางการเมือง เชน 
โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  สมุดโนต  ที่คัน่หนังสือ  แผนพับ และซีดีรณรงคใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

14. สําเนาหนังสือที่ พม 0403/221 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 สรุปการประชุมระดมความ
คิดเห็นตอ (ราง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10   
(พ.ศ. 2550 -2554) 
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15. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/19-23  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 

16. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/ว 389  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 

17. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/385  ลงวันที ่14 กุมภาพันธ 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 

18. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/26-34  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 

19. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ พม 0403/1018  ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 ขออนุมัติดําเนินการ
และคาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการสถานภาพสตรี  และระดมความ
คิดเห็น(ราง)แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

20. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/1555  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยที่ 52 และระดมความคิดเห็น (ราง) 
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  
(พ.ศ.2550 – 2554)      

21. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/3731  ลงวันที่10 กรกฎาคม 2551 สรุปการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยที่ 52 และระดมความคิดเห็น 
(ราง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  
(พ.ศ.2550 – 2554)      

22. รายงานสรปุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการสถานภาพสตรี  
สมัยที่ 52  และระดมความคิดเห็นรางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 

23. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/721 ลงวันที ่20 มีนาคม 2551  ขออนุมัติดําเนินการและ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

24. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/913 ลงวันที ่11 เมษายน 2551  ขออนุมัติดําเนินการและ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

25. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/975 ลงวันที ่22 เมษายน 2551  ขออนมุัติดําเนินการและ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

26. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/1029 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551  ขออนมุัติดําเนินการและ
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

27. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/91035 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551  ขออนุมัติดําเนินการและ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

28. รายงานการสัมมนาการใชกฎหมายในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
29. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/1260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551  ขออนุมัติดําเนินการและ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

30. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/1830  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551  สรุปผลการบูรณาการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรฯี ฉบับที ่10 รวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 

31. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0403/19-23  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 

32. สําเนาหนังสือ ที่ พม 0402/1552  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551  การบูรณาการตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) แผนบูรณาการป 2551 
             33.รายงานสรุปผลการบูรณาการดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรฯี ฉบับที ่10 
รวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 

 
เอกสารตามขอ 4-6 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.4 
เอกสารตามขอ 1-3, 7-11 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.5  จํานวนสตรีที่ลงสมัครรับเลือกต้ังองคการบริหารสวนตําบล 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง                           
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก  

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306 8765 

คําอธิบาย :  สตรีลงสมัครรบัเลือกต้ัง  หมายถึง  สตรีที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี  
ภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี  และกจิกรรมรณรงคประชาสัมพันธของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  และลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) ในองคการบริหาร
สวนตําบล  (อบต.)  ที่หมดวาระและมีการเลือกต้ังใหมในป 2551 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ไดรับรายงานผลการเลือกต้ังจากสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  
จํานวน 61 จงัหวัด รวม 5,016 คน ซึ่งยงัไมไดรับรายงานผลอีก 14 จังหวัด   

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2548 2549 2550 2549 2550 

 - - - 
- - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนสตรีที่ลงสมัครรับเลือกต้ัง
องคการบริหารสวนตําบล 

2 5,016 5 0.1000 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1. การฝกอบรมวิทยากรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น  รวมกับ

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

วันที่ 22-24 มกราคม 2551  วัตถุประสงค  เพื่อฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และผูนําสตรี

ใหสามารถเปนวิทยากรเพื่อไปจัดการฝกอบรมใหกับสตรีทีส่นใจสมัครเขารับการเลือกต้ังในการเมืองระดับ

ทองถิ่น  กลุมเปาหมาย  จนท.สสว.  จนท.พมจ.  นักวิชาการ  และผูนําสตรี  ในเขตพืน้ที่ ของ สสว. เขต 1-
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12 จํานวน 174 คน  

2.  การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมือง

ทองถิ่น รวมทัง้การขยายผลสูหมูบาน วัตถุประสงคเพื่อใหสตรีที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ัง อบต. มีภาวะผูนํา

และมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิน่ รวมทั้งใหผูผานการอบรมไปขยายผลลงสูหมูบาน 

กลุมเปาหมายคือ สตรีที่สนใจลงสมัครรับเลอืกต้ัง อบต. จาํนวน 5,187 คน ดังนี ้
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 1  รวม 465 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 120 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 129 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่6 มิถุนายน 2551 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 108 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่13 มิถุนายน 2551 จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 108 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 2  รวม 141 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่2 พฤษภาคม 2551 จังหวัดชัยนาท จํานวน 51 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 จังหวัดสระบุร ีจํานวน 90 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 3  รวม 402 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 จังหวัดปราจีนบุร ีจํานวน 90 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดระยอง จํานวน 87 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่22 เมษายน 2551 จังหวัดชลบุรี จํานวน 117 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่29 เมษายน 2551 จังหวัดจันทบุรี จํานวน 108 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 4  รวม 436 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่18 – 19 มนีาคม 2551 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน 52 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่23 – 24 มนีาคม 2551 จังหวัดเพชรบุร ีจํานวน 78 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่25 – 26 มนีาคม 2551 จังหวัดกาญจนบุรี, สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
จํานวน 96 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่27 – 28 มนีาคม 2551 จังหวัดราชบุรี จํานวน 86 คน  

• รุนที่ 5 วันที ่29-30 เมษายน 2551 จังหวัดนครปฐม จํานวน 124 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 5  รวม 752 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่10-11 เมษายน 2551 จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 184 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่21-23 เมษายน 2551 จังหวัดนครราชสีมา  จาํนวน 298 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่23 มิถุนายน 2551 จังหวัดสุรินทร  จํานวน 116 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่29 มิถุนายน 2551 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 68 คน 

• รุนที่ 5 วันที ่27 มิถุนายน 2551 จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 86 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 6  รวม 726 คน 
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• รุนที่ 1 วันที ่29 กุมภาพันธ 2551 จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 34 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่3 มีนาคม 2551 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 18 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่4 มีนาคม 2551 จังหวัดเลย จํานวน 90 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่10 และ 19 มีนาคม 2551 จังหวัดขอนแกน จํานวน 114 คน 

• รุนที่ 5 วันที ่12 มีนาคม 2551 จังหวัดหนองคาย  จํานวน 118 คน 

• รุนที่ 6 วันที ่14 มีนาคม 2551 จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 158 คน 

• รุนที่ 7 วันที ่18 มีนาคม 2551 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 100 คน 

• รุนที่ 8 วันที ่11 มิถุนายน 2551 จังหวัด อุดรธานี  จํานวน 94 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 7 รวม 85 คน   

• รุนที่ 1 วันที ่19 เมษายน 2551 จังหวัดยโสธร, อํานาจเจริญ  จํานวน 85 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 8  รวม 392 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่26 กุมภาพันธ 2551 จังหวัดลพบุรี, อุทัยธาน,ี นครสวรรค, กําแพงเพชร 
และพิจิตร จํานวน 52 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 จังหวัดลพบุร ี จํานวน 76 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 จังหวัดอทุัยธานี  จํานวน 124 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่26 พฤษภาคม 2551 จังหวัดกําแพงเพชร  จาํนวน 70 คน 

• รุนที่ 5 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 จังหวัดพิจิตร  จํานวน 70 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 9  รวม 396 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่14 มีนาคม 2551 จังหวัดตาก  จํานวน 30 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่10 มิถุนายน 2551 จังหวัดอุตรดิตถ, สุโขทัย  จํานวน 142 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่12 มิถุนายน 2551 จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 96 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่16 มิถุนายน 2551 จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 128 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  รวม 452 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่1 เมษายน 2551 จังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่28 เมษายน 2551 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 86 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 จังหวัดเชียงราย  จํานวน 92 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่28 พฤษภาคม 2551 จังหวัดนาน  จํานวน 52 คน 

• รุนที่ 5 วันที ่4 มิถุนายน 2551 จังหวัดแพร จํานวน 52 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 11  รวม 442 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่8 พฤษภาคม 2551 จังหวัดชุมพร,ระนอง จํานวน 68 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่12 พฤษภาคม 2551 จังหวัดสุราษฎรธานี, กระบี่  จํานวน 90 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่4-5 มิถุนายน 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 218 คน 
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• รุนที่ 4 วันที ่9-10 มิถุนายน 2551 จังหวัดพังงา, ภูเก็ต  จํานวน 66 คน 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 12  รวม 498 คน 

• รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 จังหวัดสงขลาและสตูล  จํานวน 144 คน 

• รุนที่ 2 วันที ่2 เมษายน 2551 จังหวัดปตตานี, ยะลา จํานวน 93 คน 

• รุนที่ 3 วันที ่3 เมษายน 2551 จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 96 คน 

• รุนที่ 4 วันที ่8 เมษายน 2551 จังหวัดตรัง, พัทลุง จํานวน 84 คน 

• รุนที่ 5 วันที ่9 เมษายน 2551 จังหวัดพัทลงุ  จํานวน 81 คน 

                 3.  การรณรงคและประชาสัมพันธสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง ทางสถานีวิทยุ  

อสมท. F.M.96.5 MHZ (คล่ืนความคิด) และ FM 95 MHZ (ลูกทุงมหานคร) วัตถุประสงคเพื่อใหสังคมเห็น

ความสําคัญและประโยชนของการมีสตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  กลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป  

ออกอากาศระหวางวันที่  22 พฤศจิกายน -21 ธันวาคม 2550 

                4. จัดทําและเผยแพรประชาสมัพันธส่ือในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  สมุดโนต  ที่

คั่นหนังสือ  แผนพับ  และซดีีรณรงคใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

               5. จัดเวทีประชาคม เรื่อง “ทําไมตองสงเสริมผูหญิงเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง”  รวมกับสํานัก

ประชาสัมพันธเขต 1-8  ของ กรมประชาสัมพันธ ดังนี ้

5.1  สํานักประชาสัมพันธเขต 1  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม2551  ณ  หองโกมุท 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

5.2  สํานักประชาสัมพันธเขต 2  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ณ หอง 

ราชพฤกษ โรงแรมแกนอนิน อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน กลุมเปาหมายคือ จํานวน  100 คน 

5.3  สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม  จัดวันที ่7 พฤษภาคม 2551   

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง  จังหวัดเชียงใหม 

5.4  สํานักประชาสัมพันธเขต 4 จังหวัดพิษณุโลก  จัดวันที่ 25 มนีาคม 2551  

ณ หองคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด  จังหวัดพิษณุโลก 

5.5  สํานักประชาสัมพันธเขต 5 จังหวัดสุราษฎรธานี  จัดวันที่ 16 มิถนุายน 2551  

ณ หองแสดงใหญ  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดสุราษฎรธานี 

5.6  สํานักประชาสัมพันธเขต 6 จังหวัดสงขลา  จัดวันที่ 22 มีนาคม 2551   

ณ หองทานตะวัน โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนด รีสอรต  จังหวัดสงขลา 

5.7  สํานักประชาสัมพันธเขต 7 จังหวัดจันทบุรี  จัดวันที ่22 พฤษภาคม 2551  

ณ โรงแรม เค. พี. แกรนด  จงัหวัดจันทบุร ี

5.8  สํานักประชาสัมพันธเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี  จัดวันที่ 3 มถิุนายน 2551  

ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุร ี
6.  การสัมมนาสื่อมวลชน เรือ่ง “ทําไมตองสงเสริมผูหญงิเขาสูการเมือง”                



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   76   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)        รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน      

วัตถุประสงคเพื่อใหส่ือมวลชนทุกแขนงมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
และเห็นศักยภาพและความสําคัญของผูหญงิในทางการเมือง ประโยชนทีสั่งคม/ชุมชนจะไดรับเมื่อมีผูหญิง
เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  และเพื่อใหส่ือมวลชนทุกแขนงเปนตัวกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนเห็นศักยภาพ ความสําคัญและประโยชนของการที่ผูหญิงเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 
โดยเฉพาะการเมืองทองถิน่  จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  เมือ่วันที่ 22  พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรม รอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด 
สปา อําเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุร ี กลุมเปาหมายคือ ส่ือมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ในพื้นที่ 
จํานวน 50 คน  

ครั้งที่ 2    เมือ่วันที่  19 มิถนุายน  2551  ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส แอนดรีสอรท  
อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา  กลุมเปาหมายคือ ส่ือมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ในพืน้ที่ จํานวน 
50 คน  

7.   จัดเวทีสัมมนาผานรายการกรองสถานการณเรื่อง  “ทําไมตองสงเสริมผูหญิงเขาสู

การเมือง”  รวมกับกรมประชาสัมพันธ  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหสังคมเห็นความสําคัญ

ของการมีผูหญงิเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  โดยบันทึกเทปในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551  และ

ออกอากาศในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  กรม

ประชาสัมพันธ  ผูรวมเสวนา จํานวน 2 คน คือ รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(นายสุจิตต  ไตรพิทักษ)  และนางลําไย  สวาคมบันตี  นายก อบต. หนองหมากฝาย  อาํเภอวัฒนานคร   

จังหวัดสระแกว  โดยมีนายอดิศักด์ิ  ศรีสม เปนผูดําเนินรายการ 

8.   การเสวนา เรื่อง  “สงเสริมบทบาทสตรีมีสวนรวมทางการเมือง”  ในรายการกรอง

สถานการณ  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม 2551 วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหสังคมตระหนกัถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสตรใีนทาง

การเมืองทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมใหสตรีมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและลงสมัครรับเลือกต้ังเพิ่มขึ้น 

ผูรวมเสวนา จํานวน 3 คน คอื นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการ

แทนผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  นายรังสรรค  เอี่ยมบุตรลบ ผูเชี่ยวชาญดาน

กฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และนายอํานาจ  ศิริชัย นายกสมาคมองคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย โดยมีนายอดิศักด์ิ  ศรีสม เปนผูดําเนินรายการ 
9.  การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอเรื่อง “การพัฒนาที่สมดุล ตองมีทั้งหญิงและชายใน

การเมืองทองถิน่”  รวมกับสถาบันราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม  2551 ณ โรงแรมการิน อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสมดุลทาง
การเมืองโดยการสนับสนุนและสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมืองมากขึ้น  กลุมเปาหมายคือ กํานัน ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน  อพม. อสม. ผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต. ปลัด อบต. อาจารยและนักศึกษา รวม 300 คน 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 1.  รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 3.  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554) 
 4.  กรอบพนัธกรณีระหวางประเทศ 

                4.1 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination 0f Discrimination against Women : CEDAW) 
                    4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตร ี(Beijing Declaration  
and Platform for Action) 
                    4.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         ไมมี 

หลักฐานอางอิง :   
                1. แผนการดําเนนิงานการพัฒนาศักยภาพสตรีใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขา
สูการเมืองทองถิ่น ป 2551 
                2. สรุปจํานวนผูหญิงลงสมัครรบัเลือกต้ังในองคการบริหารสวนตําบลป 2551 
                3. แผนการดําเนนิงานรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมอืง ปงบประมาณ 
2551 
                4. คูมือการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมใน
การเขาสูการเมืองทองถิ่น ป 2551 

5.  สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/2773  ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550 เรื่องขออนุมัติดําเนินการ
และคาใชจายในการดําเนินกจิกรรมรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

6.  สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/ว21118 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรื่องขอความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี 

7. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ พม 0403/2116  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรือ่งการรณรงค 
และสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

8. สําเนาหนังส่ือที่ พม 0403/ว21332 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรื่องการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมภีาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิน่ 2551 

9. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0403/2160 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เรื่อง ขอเชิญรวมเปน
วิทยากรในการเสวนาเรื่อง “ทําไมตองสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมือง” ผานรายการกรองสถานการณ 

10.ส่ือตางๆ ที่ดําเนินการจัดทําและใชในกิจกรรมการรณรงคสงเสริมสตรีทางการเมือง เชน 
โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  สมุดโนต  ที่คัน่หนังสือ  แผนพับ และซีดีรณรงคใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 
เอกสารตามขอ 1-4 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.5 
เอกสารตามขอ 5-10 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.6 รอยละของเครือขายทีม่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย     

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางมาสสุรีย  ศรีพรหมมา    
นางปยะพร  เฉลิมชวง    
นางพัทธวิรา  สุวรรณ     

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย(กพข.)

จัดทําโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง(พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) ประจําป 2551 
กลุมเปาหมายประกอบดวย ครอบครัวในชุมชนๆ ละ 20 ครอบครัว จํานวน 80 แหงทั่วประเทศ (75 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม/ 
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในครอบครัว และเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ภายในครอบครัว ซึ่งครอบครัวกลุมเปาหมายจะรวมกิจกรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของโดย
ใชศาสนสถานเปนศูนยกลางทุกวันอาทิตยและหากจําเปนอาจเปนวันสําคัญของแตละศาสนา หรือวันอื่นที่
มิใชวันอาทิตย อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลาประมาณ 9 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม - เดือน
กันยายน 2551 

โดยประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ สค.กําหนดสําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย 
                 ประเด็นคุณธรรม  -  ความซื่อสัตยสุจริต 

                           -  ความกตัญูกตเวที 
                           -  ความมีน้ําใจเอื้ออาทร 
                           -  การใหเกียรติสตรีเพศ 
                           -  การแบงเบาภาระความรับผิดชอบในครอบครัว 

                ประเด็นจริยธรรม   -  การรักษาศีล  
                           -  การเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
                           -  ขอปฏิบัติทางศาสนา 

                                                -  การสวดมนต 
สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ สค. ไดบูรณาการกับสํานัก

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 ในการจัดทําแผนและกําหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ เพื่อใชติดตามการดําเนินงานและประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
โดยกําหนดใหรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 2 ระยะ ไดแก  
                ระยะที่ 1 รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ของแตละพื้นที่ 
ประกอบดวย ขอมูลเบื้องตนของชุมชนและกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมในโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 
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(ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม – มีนาคม 2551) 
    ระยะที่ 2 รายงานผลการประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของกลุมเปาหมายที่
เขารวมกิจกรรมในโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รวมท้ัง รายงานความสําเร็จ/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะใน
การบริหารจัดการโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ (ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2551) 
               ทุนการศึกษา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อมอบเปนรางวัลใหเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯอยางสม่ําเสมอ และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนเปนอยางดียิ่งจากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ สนับสนุนเงินทุนการศึกษา เปนเงินจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน)  
 
ผลการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําป 2551 

(1)  ครอบครัวที่เขารวมกิจกรรมในโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ทั้ง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
จํานวน 1,600 ครอบครัว  
           พบวา มีครอบครัวเขารวมกิจกรรมในโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รวมทั้งส้ิน จํานวน 2,582 
ครอบครัว มากกวาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 982 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 61.38 
                (2)  รูปแบบกิจกรรม ประกอบดวย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกครอบครัว กิจกรรมทาง
ศาสนา การพัฒนาศาสนสถาน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับ
ครอบครัวและอื่นๆ 

    (3) ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมครอบครัวที่เขารวมกิจกรรม
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ทั้ง 76 จังหวัด พบวา ครอบครัวที่ผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 2,384 ครอบครัว จากครอบครัวที่เขารวมโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ทั้งส้ิน 2,582 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 92.33 จึงผานเกณฑที่สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวกําหนดไว รอยละ 80 สรุปไดวาการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ป 2551 บรรลุเกณฑที่
กําหนดไว 

 
 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2548 2549 2550 2549 2550 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  

หมายเหตุ 
- เปาหมาย 1,600 ครอบครัว โดยกําหนดไวที่ 80 ชุมชน ชมุชนละ 20 ครอบครัว 
- การนับเปนผลงาน หมายถึง จํานวนครอบครัวผานเกณฑรอยละ 70 (เกณฑที่ สค.กําหนด) 
- ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีครอบครัวที่ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 960 ครอบครัว 
 

1 2 3 4 5 
960 1,040 1,120 1,200 1,280  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของเครือขายที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

3 100 
(2,384 

ครอบครัว) 

5 0.1500 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

ในการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ มีรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้ 
1. สค.ประสานขอความรวมมือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 

75 จังหวัดและสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) จํานวน 5 ชุมชนในเขต กทม. รวม 80 แหง
ทั่วประเทศ ดําเนินการจัดประชุม/ประสานใหมีการจัดประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ชุมชน/ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน 1 ชุมชน ที่มีความเขมแข็งเขารวมโครงการฯ และคัดเลือก
ครอบครัว 20 ครอบครัว  เขารวมกิจกรรมตลอดโครงการฯ 

2. สค. โดย กพข. ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการฯใหกับ พมจ./สสว.2 เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานโครงการฯ 

3. กพข. ดําเนินการผลิตส่ือใหกับ พมจ. 75 จังหวัด และสสว. 2 เพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรม
ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย สมุดพกครอบครัวคุณธรรมฯ, โปสเตอรโครงการฯ, แผนพับ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

4. สค.บูรณาการกับสํานักสงเสริมและสนับสนุนวิชาการท้ัง 12 เขตในการจัดทําแผนและกําหนด
เครื่องมือในการติดตามประเมินโครงการฯ เพื่อใชติดตามประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและการบริหารจัดการโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ โดยกําหนดใหรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 2 ระยะ ไดแก  
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    ระยะที่ 1 รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการฯของแตละพื้นที่ ประกอบดวย 
ขอมูลเบื้องตนของชุมชนและครอบครัวที่รวมกิจกรรมในโครงการฯ (ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม – มีนาคม 
2551) 

    ระยะที่ 2 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย   ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามประเด็นที่ทาง สค. กําหนด รวมท้ัง รายงาน
ความสําเร็จ/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ (ดําเนินการ
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2551) 

5. กพข. รวมกับ สสว. ทั้ง 12 เขต จัดทําแบบประเมินความรูความเขาใจคุณธรรม จริยธรรม
ครอบครัว และขออนุมัติใชแบบประเมินดังกลาวในการประเมินความรูความเขาใจคุณธรรม จริยธรรมของ
ครอบครัวกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ 

6. สค. ชี้แจงจังหวัด 75 จังหวัดและ สสว.2 เรื่อง ประเด็นการประเมินความรูความเขาใจ
คุณธรรม จริยธรรมของครอบครัว และขอความรวมมือจังหวัดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
ดําเนินโครงการฯ ในป 2550 และ 2551 พิจารณาบรรจุโครงการครอบครัวคุณธรรมฯไวในขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป 2552 ของทองถิ่น โดยการขยายผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวสูชุมชนถือเปนการ
สรางภาคีเครือขายเพื่อรวมกันสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน  

7. สค. ขอความรวมมือจังหวัด 75 จังหวัดและ สสว. 2 รายงานผลการดําเนินงานระยะที่ 1 
(รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน พรอมทั้งเรงรัดให สสว.2 ดําเนินโครงการฯในพื้นที่กรุงเทพฯ 5 
ชุมชน) รวบรวมขอมูลและศึกษารูปแบบกิจกรรมในการดําเนินงานของแตละชุมชน เพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
การใหคําแนะนําจังหวัด (ชุมชน) ตางๆ ใหการดําเนินงานโครงการเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 

8. สค. ขอความรวมมือ สสว. ทั้ง 12 เขต รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 ทั้งนี้ 
สค. ไดชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการฯ ระยะที่ 2 (การจัดเก็บขอมูลประเมินความรูความ
เขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัว โดยใชแบบประเมินผลที่ดําเนินการพัฒนาแบบรวมกัน 
พรอมทั้ง จัดสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แก สสว. ทั้ง 12 
เขต 

9. สค.ติดตามประเมินผลโครงการฯ ในจังหวัดระยองและกาญจนบุรี ระหวางเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2551 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางนโยบายการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 
2552 ตอไป  

10. สค.ขอความรวมมือ สสว.ทั้ง 12 เขต ในการรายงานผลการประเมินความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ 

11. สค.ดําเนินการประมวลผลความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัวที่เขา
รวมโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ ประกอบดวย ชุมชนในสวนภูมิภาค 75 จังหวัดและชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 5 แหง รวม 80 ชุมชนท่ัวประเทศ 

12. ผลการดําเนินงาน : ครอบครัวที่เขารวมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รอยละ 92.33 มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามประเด็นที่ สค. กําหนด( ครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ 
รวมทั้งส้ิน 2,582 ครอบครัว ) 
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13. สค. ผลิตส่ือวีดิทัศนโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ เพื่อใชเปนส่ือประชาสัมพันธโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯใหกับเครือขายและภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ตอไป 

14. สค. ขอความรวมมือจังหวัดในการเสนอชุมชนท่ีมีความพรอมในการดําเนินงานโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ป 2552 ตามแนวทางท่ีกําหนด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2. ภารกิจของ สค. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
3. ความรวมมือของหนวยงานภายใน พม.และเครือขายในพื้นที่ตามโครงการครอบครัวคุณธรรม

ฯ 
4. พมจ.ทุกจังหวัด 
5. อบต. ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการฯ โดยไดบรรจุโครงการดังกลาวในขอบัญญัติ

งบประมาณประจําป 2552 
6. อบต. ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการฯ เสนอขอมีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ ป 

2552 และพรอมสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการฯในป 2553 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอสนับสนุนเครือขายไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
2. กลุมเปาหมายบางสวน(ผูปกครอง)ไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

ตองประกอบอาชีพ 
 
หลักฐานอางอิง :   
                1. บทสรุปผูบริหารโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแขง็ (พาลูกจูงหลานเขา
วัด/โบสถ/มัสยิด) และประมวลผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

2. หนังสือ กพข.ที่ พม 0402/932 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 

3. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 3169 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 (จัดสงแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมแก สสว. ทั้ง 12 เขต 

4. แบบทดสอบความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรมและจริยธรรม โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง(พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) 

5. หนังสือ กพข. ที่ พม 0402/4158 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติหลักการดําเนิน
โครงการประจําปงบประมาณ 2551 

6. หนังสือ กพข. ดวนมาก ที่ พม 0402/4222 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2551 
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7. หนังสือ ดวนมาก ที่ พม.0402/4321 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ 
ในการจางเหมาผลิตสมุดพก โปสเตอร แผนพับ โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง 

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

9. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/4558 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 เรื่อง โครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมไทยเขมแข็ง ( ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ) 

10. หนังสือ สค.ดวนมาก ที่ พม 0402/ว 21246 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอความ
รวมมือดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (ขอความรวมมือจังหวัด 75 จังหวัด) 

11. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/21246 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอความรวมมือดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (ขอความรวมมือ สสว.2) 

12. หนังสือ พส. ที่ พม 0303/469 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ตอบรับใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาใหครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ 

13. หนังสือฝายนโยบายและแผนงาน ที่ พม 0407/162 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอ
ความรวมมือจาก พมจ.สนับสนุนขอมูลการดําเนินงานใหกับ สสว. 

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

15. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดวนมากที่ พม 0201/ว 04897 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2551 เรื่อง แจงการโอนจัดสรรงบประมาณป 2551 เพื่อเบิกจายแทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

16. หนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดวนมาก ที่ พม 0301.5/235 ลงวันที่ 4 มกราคม 
2551 เรื่อง ขอจัดสงเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2551 

17. หนังสือ พม.0222/312 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนและกําหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินโครงการฯ 

18. หนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0407/ว 316 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโครงการของ สค. 

19. หนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดวนมาก ที่ พม 0323.5/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2551 เรื่องขอจัดสงสําเนาใบแจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย สําเนาใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณ
แทนกัน และแบบการโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

20. หนังสือ พม 0402/1277 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง แจงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
ป 2551 เพื่อเบิกจายแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

21. หนังสือ พม 0402/1278 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง แจงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
ป 2551 เพื่อเบิกจายแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

22. หนังสือ พม 0402/ว /2449 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง โครงการครอบครัวคุณธรรมนํา
สังคมไทยเขมแข็ง เพื่อขอความรวมมือจังหวัดพิจารณาดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเด็นที่ 
สค. กําหนด และประสานองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาบรรจุโครงการดังกลาวไวในขอบัญญัติ
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งบประมาณรายจายป 2552 
23. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/2448 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง โครงการครอบครวัคณุธรรม

นําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) ป 2551 เพื่อขอความรวมมือ สสว. 2 พิจารณา
ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเด็นที่ สค. กําหนด และประสานจังหวัดขอความรวมมือ
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาบรรจุโครงการดังกลาวไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2552 

24. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/2702 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง เพื่อขอความรวมมือ สสว. ทั้ง 12 เขต รายงานผลการติดตามประเมินผล
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 และ 2 พรอมการสรุปผลในภาพรวม  

25. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/2703 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เรื่อง โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง เพื่อขอความรวมมือ.........รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 และ 2 พรอมการสรุปผลในภาพรวม  

26. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/851 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติหลักการติดตาม
ประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 

27. หนังสือ กพข. ที่ พม 0402/1389 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เรื่อง รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 (รายงานผลการติดตามผลการ
ดําเนินงานจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดระยอง) 

28. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/1424 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรื่อง การผลิตส่ือวีดิทัศนโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 

29. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/4165 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรื่อง การติดตามและประเมินผล
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 2551 เพื่อเรงรัดสํานักสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งประจําป 
2551 

30. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 4301 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรื่อง เรงรัดการรายงานผลการ
มอบทุนการศึกษาและผลการบรรจุโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ไวในขอบัญญัติงบประมาณ ป 2552 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งขอความรวมมือจังหวัดพิจารณาเสนอชื่อชุมชนที่มีความพรอมและและมี
ความประสงคดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 2552 

31. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 7616 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการคัดเลือก
พื้นที่ในการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ป 2552 (เพิ่มเติม) 
เอกสารตามขอ 1-4 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.6 
เอกสารตามขอ 5-31 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.7 รอยละของผูนําชุมชนทีไ่ดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
นางรัตนา  สัยยะนิฐ ี
หัวหนากลุมการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี 
นางสาวสมร  ศรีศิริ  นักพัฒนาสังคม 8ว 
นางพัชร ี อาระยะกุล  นักวิชาการพัฒนาสังคม 8ว  
นายไตรรัตน  ฟาปกาสิต  นกัวิชาการพัฒนาสังคม 5 

โทรศัพท :  0 2306  8762                       โทรศัพท :   0 2306  8766 

คําอธิบาย :   
ผูนําชุมชน  หมายถึง  ผูแทนองคกร  ผูแทนกลุมสตร ี ผูแทนกลุมประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                 สค. ดําเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค โครงการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย  กิจกรรมการสงเสริมความเสมอภาคในครอบครัว  โครงการฝกอบรมผูนาํสตรี
องคการบรหิารสวนตําบลบางแกว  และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมความรูเรื่องสิทธิตาม
กฎหมาย  โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูนําชุมชนที่เขารวมกิจกรรมเรื่องประมวลกฎหมายที่ขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรี “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  (ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น)  และ277  (ผูใด
กระทําชําเราเด็ก)”  รวม  1,500  คน  มีผูจดัทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย    จํานวน  
1,364  คน โดยผูเขาสัมมนามีความรูผานเกณฑ  จํานวน  1,272  คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  92  คน  สรุป
ผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  93.25 
 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2549 2550 2551 2550 2551 

โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีบรูณา
การรวมกับโครงการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย  กิจกรรม  การประชุมเชิง

- - 944 
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ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2549 2550 2551 2550 2551 

2.  โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย  กิจกรรม  การสงเสริมความ            
เสมอภาคในครอบครัว 
3.  โครงการการฝกอบรมผูนาํสตรีองคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว 
4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
ความรูเรื่องสิทธิตามกฎหมาย   

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

284 
 
 

154 
 

118 

  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของผูนําชุมชนที่ไดรับ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
กฎหมายที่ขจดัการเลือกปฏิบัติตอ
สตรี 

3 100 % 
(1,272 คน) 

5 0.1500 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค   คือ  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง  โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูนําชุมชนท่ีเขารวมสัมมนา
เกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  (ผูใดขมขืนกระทํา
ชําเราผูอื่น)  และ277  (ผูใดกระทําชําเราเด็ก)”  และจัดทําแบบทดสอบกอนและหลังการบรรยายเพื่อวัด
ความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนา  ดังนี้ 

    1)  ภาคเหนือ  ประกอบดวย  จังหวัดเชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา  แพร  เชียงราย  
แมฮองสอน  นาน  อุตรดิตถ  ตาก   กําแพงเพชร  สุโขทัย  พิจิตร  และพิษณุโลก   ระหวางวันที่  25 – 27  
ธันวาคม  2550  ณ   สวนบัวรีสอรท  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  กลุมเปาหมายประกอบดวย  
คณะกรรมการพัฒนาสตรีคณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กลุมเยาวชน  กลุมแรงงาน  กลุมชาติพันธุ  กลุมผูประสบภัยพิบัติ และผูแทนหนวยงานในพื้นที่  รวม 250 
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คน ชาย 73 คน หญิง  177  คน 
โดยมี   ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ  เปนวิทยากรบรรยาย
ความรู    ในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการ
บรรยาย  จํานวน  250 คน ผูทําแบบทดสอบผานเกณฑ  จํานวน  211 คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  39  คน  
สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  84.40 
                       2)  ภาคใต  ประกอบดวย  จังหวัดกระบ่ี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  
ปตตานี พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎรธานี  ระหวางวันที่  29 – 31  
มกราคม  2551   ณ  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุมเปาหมายประกอบดวย  
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กลุมสตรีมุสลิม  กลุมผูประสบภัยพิบัติ กลุมแรงงาน  กลุมเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และผูแทน
หนวยงานในพื้นที่  รวม  235  คน  ชาย  60  คน  หญิง  175 คน  โดยมี  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  
รองประธานศาลอุทธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  
มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  จํานวน  235 คน ผูทําแบบทดสอบผานเกณฑ  
จํานวน  197 คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  38  คน  สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  
83.83 

                     3)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบดวย  จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  
นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  
สุรินทร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  และอํานาจเจริญ  ระหวางวันที่   5 – 7  
กุมภาพันธ  2551  ณ  โรงแรมเจริญศรี  แกรนด  รอยัล  จังหวัดอุดรธานี  กลุมเปาหมายประกอบดวย 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กลุมผูประสบภัยพิบัติ   กลุมแรงงาน  กลุมเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และผูแทนหนวยงานใน
พื้นที่  รวม  253  คน  ชาย  84  คน  หญิง  169 คน  โดยมี นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธาน
ศาลอุทธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี   มีผูจัดทํา
แบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  จํานวน  253 คน ผูทําแบบทดสอบผานเกณฑ  จํานวน  210 
คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  43  คน  สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ  83.01 
                   4)  ภาคกลาง  ประกอบดวย  จังหวัดชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  สครสวรรค  นนทบุรี  
ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบูรณ  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  
สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  อุทัยธานี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระนอง  สระแกว  
กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  ราชบุรี  และกทม.กลุมเปาหมายประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนา
สตรี  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมแรงงาน  กลุม
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ผูพิการ  และผูแทนหนวยงานในพื้นที่  รวม  303  คน  ชาย  99  คน  
หญิง  204 คน  โดยมี  นายวัชรินทร    ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาลอุทธรณภาค 9  เปนวิทยากร
บรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการ
บรรยาย    จํานวน  206  คน โดยผูเขาสัมมนามีความรูผานเกณฑ  จํานวน  171 คน  ไมผานเกณฑ  
จํานวน  35  คน  สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  83.01 
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2.  โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  กิจกรรมการสงเสริมความเสมอ
ภาคในครอบครัว  จํานวน  2  รุน  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดภูเก็ต  โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรู
แกผูนําชุมชนที่เขารวมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี “ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  276  (ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น)  และ277 (ผูใดกระทําชําเราเด็ก)”  และจัดทําแบบทดสอบกอน
และหลังการบรรยายเพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนา  ดังนี้ 
                            รุนที่  1  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  6 – 8  พฤษภาคม  2551  ณ  โรงแรมคุม
สุพรรณ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย  ประธานและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  และผูนํา
ชุมชน  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  รวม  121  คน  เปนหญิง  177  คน  เปนชาย  
44  คน โดยมี  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาลอุธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยายความรู
ในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  
จํานวน  121  คน โดยผูเขาสัมมนามีความรูผานเกณฑ  จํานวน  108 คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  13  คน  
สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  89.25 
                          รุนที่  2  จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่  24- 26  มิถุนายน  2551  ณ  โรงแรม  จังหวัดภูเก็ต  
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย  ประธานและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  สมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  และผูนําชุมชน  ในจังหวัดภูเก็ต  รวม  163  คน  
เปนหญิง  89  คน  เปนชาย  74 คน โดยมี รองศาสตราจารยณรงค  ใจหาญ  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนวิทยากรบรรยายความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มี
ผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย    จํานวน  163  คน โดยผูเขาสัมมนามีความรูผาน
เกณฑ  จํานวน  137  คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  26 คน  สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจ  คิดเปน
รอยละ  84.04 

3.  การฝกอบรมผูนําสตรีองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  
2551  ณ  หองประชุมชั้น  3  องคการบริหารสวนตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย  กลุมผูนําสตรีขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  จาก  16  หมูบาน  รวม  
154  คน  โดยมีนายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  รองประธานศาลอุทธรณภาค 9  เปนวิทยากรบรรยาย
ความรูในดานกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย  
จํานวน  154  คน โดย ผูเขาสัมมนามีความรูผานเกณฑ  จํานวน  135  คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  19  คน  
สรุปผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจ        คิดเปน    รอยละ  87.66 

4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมความรูเรื่องสิทธิตามกฎหมาย  เมื่อวันที่  27  
มิถุนายน  2551   ณ     หองศรีสุวรรณ  โรงแรมสตาร  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    รวม 118 คน  โดยมีนายพงษศักด์ิ  จิต
ตะปาโล  นักพัฒนาสังคม  8 ว  สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เปนวิทยากรบรรยายความรูในดาน
กฎหมายท่ีขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี  มีผูจัดทําแบบทดสอบครบทั้งกอนและหลังการบรรยาย    จํานวน  
118  คน โดย ผูเขาสัมมนามีความรูผานเกณฑ  จํานวน  105  คน  ไมผานเกณฑ  จํานวน  13  คน  สรุปผู
เขาสัมมนามีความรูความเขาใจ  คิดเปนรอยละ  88.98 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
สามารถบูรณาการกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจผูนําชุมชน เกี่ยวกับกฎหมายที่ขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีตามประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดทางเพศที่ไดรับการปรับปรุง  แกไข  มาตรา  276, 
277  รวมกับการดําเนินโครงการตางๆของ สค. ทั้งในเชิงประเด็นและกลุมเปาหมาย   

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1. ผูเขารวมสัมมนาสงแบบทดสอบไมครบทุกคน 
 

หลักฐานอางอิง :   
1.   สรุปผลการทดสอบความรูความเขาใจประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276,277 

               2.   รายงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรี  4  ภาค/โครงการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชาย  กิจกรรมการสงเสริมความเสมอภาคในครอบครัว/การฝกอบรมผูนําสตรีองคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว /การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมความรูเรื่องสิทธิตามกฎหมาย     
               3.  แบบทดสอบ 
เอกสารตามขอ 1 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวดัที่ 3.7 
เอกสารตามขอ 2-3 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.8 รอยละของสวนราชการที่นําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายไปสูการปฏิบัติ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   
1. นางดวงสุดา เมืองวงษ                                     
2. นายอัฐชัย ดุลยพัชร                                       

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท :   0 2306 8780 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                    สวนราชการอยูระหวางการนําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติ 

หมายเหตุ  ยังไดรับรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไมครบถวนทุกสวนราชการ 
 

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2549 2550 2551 2550 2551 

สวนราชการที่นําแผนแมบทการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายไปสูการ
ปฏิบัติ (กรม) 

 
106 

 
123 

 
N/A 16.04 N/A 

     กลุมที ่1 ทาทาย          4 สวนราชการ   4   

    กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา  18 สวนราชการ   16   

   กลุมที ่3 กลุมพัฒนา    107 สวนราชการ   74   

เกณฑการใหคะแนน : 
กลุมที่ 1 กลุมทาทาย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

 
เงื่อนไขการวดัผลการดําเนินงาน : สค.จัดสงรายละเอียด เงื่อนไข การจัดกลุมทั้ง 3 กลุม และจํานวน
หนวยงานแตละกลุมพรอมรายชื่อภายในวันที่ 31 มนีาคม 2551 หากไมสามารถดําเนินการไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด จะปรบัลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลงไมเกิน 1.0 คะแนน 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของสวนราชการทีน่ําแผน
แมบทการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายไปสูการปฏิบัติ 
กลุมที่ 1 จํานวน 4 สวนราชการ 
 
กลุมที่ 2 จํานวน 18 สวนราชการ 
 
กลุมที่ 3 จํานวน 107 สวนราชการ 

3  
 
 

รอยละ 100.00  
(4 สวนราชการ) 
รอยละ 88.89 

(16 สวนราชการ) 
รอยละ 69.16  

(74 สวนราชการ) 
 

5+4.78+1 
3 
 

= 3.59 

0.1078 

หมายเหตุ  ยังไดรับรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไมครบถวนทุกสวนราชการ 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    1.ขอความรวมมือจากสวนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ สํารวจขอมูลการ

ปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เพื่อใหฐานขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชายในระบบราชการเปนปจจุบันและการประสานความรวมมือกับสวนราชการตางๆ 
เปนไปไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

    2.สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายแตงต้ังคณะทํางานศึกษาและวิเคราะหแผนแมบท
ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชายของสวนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ 

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

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

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

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

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ใน 11 กระทรวง 61 กรม  
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        โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.พ.   
 5.การใหการสนับสนุนสวนราชการในดานตางๆ คือ 

 5.1 ใหคําปรกึษาในการกําหนดดําเนินการตามแผนแมบทดานการเสริมสรางบทบาทหญงิชาย 
 5.2 ใหการสนบัสนุนดานวิชาการ เชน วิทยากร เอกสารวิชาการ ส่ือประชาสัมพันธ ไดแก 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน / กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ / สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมประมง / กรมวิชาการเกษตร / กรมสงเสริมสหกรณ / กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / กรมพัฒนาฝมือแรงงาน / กรมราชทณัฑ / กรมสงเสริมอุตสาหกรรม / กรม
ศิลปากร / สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี / สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง / กรมสรรพากร / สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย / สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ / กรมการขนสงทางบก / กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช / สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน / สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน / สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / กรมการจัดหางาน และ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 5.3 สนับสนนุงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการงบประมาณรวมกัน คือ กรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   6.การประกาศเกียรติคุณหนวยงานภาครัฐดีเดนดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
เนื่องในวันสตรสีากล ประจําป 2551 เพื่อสรางแรงจูงใจ เปนการกระตุนและเปนตัวอยางที่ดีใหแกสวน
ราชการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนนิการรวมกับสํานักงาน ก.พ. ซึ่งหนวยงานท่ีไดรับ
รางวัล คือ กรมประมง กรมราชทัณฑ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
                 7.ผลการดําเนินงานของสวนราชการที่ไดดําเนินการตามแผนแมบทฯ มดัีงนี้ คือ 
                    กลุมที่ 1 กลุมทาทาย 4 สวนราชการ สามารถดําเนินการตามแผนแมบทฯไดทุกสวน
ราชการ คือ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    กลุมที่ 2 กลุมกาวหนา 18 สวนราชการ  
                    ดําเนินการตามแผนแมบทฯ จํานวน 16 สวนราชการ คอื กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมประมง / กรมวิชาการเกษตร / กรมสงเสริมสหกรณ / กรมชลประทาน / 
กรมการพัฒนาชุมชน / กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน / กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน / กรมราชทัณฑ/ กรมสงเสริมอตุสาหกรรม / กรมศิลปากร / สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน / สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั   
                     อยูระหวางดําเนินการตามแผนแมบทฯ จํานวน 2 สวนราชการ คือ กรมอนามัย และ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
                    กลุมที่ 3 กลุมพัฒนา 107 สวนราชการ  
                    ดําเนินการตามแผนแมบทฯ จํานวน 74 สวนราชการ 
                     อยูระหวางดําเนินการตามแผนแมบทฯ จํานวน 33 สวนราชการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2.พันธกรณีระหวางประเทศ 

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

3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 

4.หนังสือสํานกังาน ก.พ. เรือ่ง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย และบทบาทหนาที่ของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1.การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal 
Point) ของสวนราชการตางๆ ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน  

  2.การไมไดรบังบประมาณสนับสนุนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายอยาง
เพียงพอในการดําเนินงาน เชน โครงการจัดฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานเพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจเรื่อง
มิติหญิงชาย 
                 3.ผูบริหารยังไมใหความสําคัญ มุงเนนภารกิจหลักของหนวยงาน 
                     4.การเปลี่ยนแปลงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) ทําใหการดําเนินงาน
ขาดความตอเนื่อง 
                 5.การทํางานของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 
ไมไดรับความสนใจจากหนวยงาน โดยโครงการท่ีเสนอไดถูกจัดลําดับความสําคัญไวในลําดับทายและถูกตัด
ลดงบประมาณ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
หลักฐานอางอิง :   

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

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

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

 4.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องการประกาศเกียรติคุณสตรี 
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บุคคลและหนวยงานดีเดนทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 
กุมภาพันธ 2551 

5.หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนมาก ที่ พม 0403/ว 1998 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
(Gender Focal Point) รุนที ่1 

6.หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนมาก ที่ พม 0403/1999 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
(Gender Focal Point) รุนที ่1  

7.หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนมาก ที่ พม 0403/2000 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิง
ชาย (Gender Focal Point) รุนที่ 1 

8.หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ดวนทีสุ่ด ที่ พม 0403/ว 2372 ลงวันที ่17 
เมษายน 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
(Gender Focal Point) รุนที ่2 

9.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/ว 14303   
ลงวันที่ 18 เมษายน 2551 เรือ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความ เสมอภาค
ระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) รุนที ่2 

10.หนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนที่สุด ที่ พม 0403/ว 2463 ลงวันที่ 22 
เมษายน 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 
(Gender Focal Point) รุนที ่3 

11.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/14874 - 
14884  ลงวันที่ 23 เมษายน 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) รุนที ่3 

12.หนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที ่พม 0403/ว 3962 ลงวันที ่29 
กรกฎาคม 2551 เรือ่งสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point)  

13.บันทึกขอความสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ว 3963 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2551 เรือ่งสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 

14.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ พม 0403/14874 - 14884  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

15.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ พม 0403/ว 30846 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวาง     
หญิงชาย (Gender Focal Point) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
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16.บันทึกขอความสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนมาก ที่ พม 0403/3970-73 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและ
คณะทํางานศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย 

17.บันทึกขอความสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดวนมาก ที่พม 0403/2032       
ลงวันที่ 5 กนัยายน 2551 เรื่องการสัมมนาวิชาการผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) 

18.หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1012/771 ลงวันที่ 8 กนัยายน 2551 เรือ่งการ
สัมมนาวิชาการผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO)    

19. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

20.โครงการ/กจิกรรมตามแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 
เอกสารตามขอ 19-20  ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 3.8 
เอกสารตามขอ 1-18 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นายสุจิตต  ไตรพิทักษ                                       
รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว        

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 
 

โทรศัพท :  0 2306 8744 โทรศัพท :   0 2306 8768 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อ
กระตุน    การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

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

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 - คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2551 เพื่อวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและ
เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ผลการประชุมสรุปได
วา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมียุทธศาสตรทั้งส้ิน 11 
ยุทธศาสตร  ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางหลักประกัน
คุมครองทางสังคมและครอบครัว เปนยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปน
ประเด็นสําคัญและเปนภารกิจหลักของ สค. ที่ตองดําเนินการโดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการพัฒนาสงเสริม และสรางหลักประกัน
ใหแกสถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีจะสงผล
กระทบตอสภาพสังคมโดยรวม  
  - สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมีคําส่ังที่ 44/2551     ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ2551 แตงต้ังคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ซึ่งเปนคณะทํางานรวมระหวาง 
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ภาครัฐและผูมสีวนไดเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพฒันาเอกชน และนักวิชาการดานครอบครัว  

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 
(ตอ) 

-  สค. จัดประชุมรวมกับคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ
สถาบันครอบครัวเขมแข็ง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551  ไดมี
มติคัดเลือกผลการปฏิบัติราชการดานครอบครัวในป 2550  กิจกรรมมาตรการ
สถาบันครอบครัวเขมแข็ง ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในภารกิจการเสริมสราง
ความเขมแข็งและความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว และสงผลกระทบ
โดยตรงตอประชาชน ซึ่งมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ประกอบไปดวย
มาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    ซึ่งในปงบประมาณ 2550 ได
ดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นเรียบรอยแลว สวนมาตรการระยะกลางและ
ระยะยาวจะดําเนินการตอในปงบประมาณ 2551 

2 - การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ดําเนินการโดย พมจ.  การจัด
สมัชชาครอบครัวระดับภาค ดําเนินการโดย สสว.และการจัดสมัชชา
ครอบครัวในสวนกลาง ในวันที่ 3 เมษายน 2551  โดย สค. 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะและขอสรุปผลจากสมัชชาท่ัวประเทศมา
ประกอบการพิจารณาการจัดทํารายละเอียดแผนงานของกจิกรรมการจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชน ตอไป 

- การประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็งครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม 2551 ซึ่ง สค. ไดนําสรุปขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวในระดับ
จังหวัดและระดับภาคแกที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหดําเนินการตาม
มาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งระยะกลางและระยะยาวดวยกิจกรรม “การ
จัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 

1. การถอดบทเรียนองคความรูดานการสงเสริมความเขมแข็งของ
ครอบครัว เพื่อเปนตนแบบของกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวในชมุชนอยางเปนรูปธรรม และนาํไปผลิตส่ือ (เอกสารและ  วีดิ
ทัศน) เผยแพรประชาสัมพันธบทเรียนและกระบวนการทํางาน เพื่อเปน
ตนแบบที่ดีในการนําไปขยายผลการดําเนินงานของพืน้ทีต่อไป  

2. การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน นํารอง ใน 8 พื้นที่  
4 ภาค เพื่อใหมีการนํามาตรการเสริมสรางสถาบันครอบครัวเขมแข็งไป
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพครอบครวัในสังคมไทย ซึ่งคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง ไดรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ ใน 
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กิจกรรมการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน นํารอง ใน 8 พื้นที่ 4ภาค 
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 โดยไดกําหนดวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด 
วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

3 ดําเนินการตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งระยะกลางและระยะยาว
ดวยกิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน”   จํานวน 2 
กิจกรรม และติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน ไดแก  
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดย
ชุมชน 
2) จัดสัมมนาสรุปผลการดําเนนิงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชนนํา
รอง และจดัทําแผนปฏิบัติการสําหรับการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแขง็
โดยชมุชน ป 2552 
3) ติดตามการดําเนินงานการจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดยชุมชน 8 ชุมชน
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานสรุปการติดตามการทําแผนครอบครัวเขมแขง็
โดยชมุชนนําเสนอผูบรหิารเปนประจําทกุเดือน 

4 -จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม ได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับ
การดําเนินการในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารและสวนราชการและ
คณะทํางานภาคประชาชน 
-จัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ 
ใหแกคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 8 ชุมชน และ
นํารายงานสรุปขึ้น website ของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

5 จัดทําแผนงบประมาณป 2552 โดยกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผน
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน อยูในแผนงบประมาณป 2552 โดยจะสนับสนุน
งบประมาณจํานวนหนึ่งใหแกชุมชนนํารอง 8 ชุมชนเพื่อนําไปดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ป 2552 ที่ไดจัดทํารางฯ ในการ
สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 
ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2551 ซึ่งชุมชนจะไดรวมเสนอความคิดเห็น
เพื่อใหคณะทํางานปรับปรุงเปนแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 
ป 2552 ฉบับสมบูรณตอไป 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 ระดับ 5 5 0.3000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ระดับคะแนนที่ 1 :  

 สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

    สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนโดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครฐัและผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวของ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 
เพ่ือวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวม ผลการประชุมสรุปไดวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมียุทธศาสตรทั้งส้ิน 11 
ยุทธศาสตร โดย ยุทธศาสตรที่ 1-4 เปนยุทธศาสตรดานสตรี ยุทธศาสตรที่ 5-7 เปนยุทธศาสตรดาน
ครอบครัว และยุทธศาสตรที่ 8-9 เปนยุทธศาสตรดานเครือขาย และยุทธศาสตรที่ 10-11 เปนยุทธศาสตรดาน
การบริหารจัดการ  

         ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมและครอบครัว 
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจาก 

1) ทุกภาคสวนในสังคมใหความสนใจและมีองคกรจากทุกภาคสวนดําเนินงานดาน
ครอบครัวเปนจํานวนมาก พรอมทั้งยินดีใหความรวมมือกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในการ
ดําเนินงานพัฒนา สงเสริม และสรางหลักประกันใหแกสถาบันครอบครัวเนื่องจากทุกภาคสวนตระหนักวา
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีจะสงผลกระทบตอสภาพสังคมโดยรวม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ครอบครัวที่ดี มีผลงานเปนรปูธรรม (Best Practice)  
2. ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรจากสมัชชาในระดับจังหวัดและระดับภาค คือ  

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคกลาง 
1) ควรมีการใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนการสมรส  การใชชีวิตคู  ความพรอม

ในการมีบุตร  การตระหนักในบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาที่
ของพอ แม ลูก และการสรางสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  รวมทั้งการ
สงเสริมบทบาทของชุมชนในการเขามามีสวนรวมการพัฒนาสถาบันครอบครัว     

2) สงเสริมและสนับสนุนตัวอยางของครอบครัวที่ดีในการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ภายในครอบครัว 

3) สงเสริมใหทุกครอบครัวดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
รูปธรรม รวมทั้งการสงเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน 

4) รณรงคลด ละ เลิก อบายมุข สงเสริมบทบาทของชุมชนในการปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด  รวมกันผลักดันบทลงโทษที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 

5) รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตรายการท่ีมุงเนื้อหาสาระที่มีประโยชน สรางสรรคสังคมและ
สงเสริมความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว 

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) สงเสริมใหมีการจัดเวลาที่มีคุณภาพภายในครอบครัว เพื่อสรางการมีสวนรวมใน

ครอบครัว โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนแกนนําในการสงเสริมกิจกรรม 
2) ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองแกสมาชิกในครอบครัวที่สอดคลองกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
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3) สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายไดแกครอบครัว 

4) ครอบครัวและชุมชนตองทําหนาที่เฝาระวัง โดยการสอดสองพฤติกรรมบุตรหลาน 
สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชน และรณรงคลด ละ เลิก อบายมุข 

5) มีมาตรการการปราบปราม และการตรวจสอบอยางเครงครัด  สรางจิตสํานึกให
ผูประกอบการ และมีบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

6) รัฐควรมีมาตรการในการควบคุมส่ืออยางจริงจัง มุงเนนการผลิตส่ือที่สรางสรรค 
• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคเหนือ 

1) สนับสนุนการสรางสัมพันธที่ ดีภายในครอบครัว รณรงคการจัดกิจกรรมที่ เนน
ความสําคัญของการทํากิจกรรมรวมกัน รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันในครอบครัว 

2) รณรงคสรางความรู ความเขาใจเพื่อสรางโอกาสของการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตน  สงเสริมใหเห็นคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
คุณธรรม จริยธรรม  และการรูเรื่องเพศศึกษา  

3) สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รณรงคสงเสริมความรูในเรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) รัฐสนับสนุนการศึกษาที่ไดมาตรฐานเทากันทุกพื้นที่ โดยไมเสียคาใชจาย 
5) รัฐควรออกกฎหมายยกเลิกเหลาเสรี  รณรงคงดการด่ืมสุรา  และใชมาตรการทาง

กฎหมายอยางจริงจังแกผูกระทําผิด 
6) ควรมีการควบคุมส่ือ โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 

• ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวภาคใต 
1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการใชเวลารวมกันภายในครอบครัวอยางตอเนื่อง และการใชหลัก

ประชาธิปไตย ใหสมาชิกรูจักและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ เต็มศักยภาพ 
2) จัดทําหลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนสมรสในสถานศึกษา สงเสริมการ          
3) เรียนรูหลักศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ

สรางกิจกรรมที่สงเสริมครอบครัว 
4) สนับสนุนใหครอบครัวมีรายไดเสริมตามความเหมาะสม   สงเสริมการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5) ยกยองเชิดชูครอบครัวดีเดนในการดําเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใน   

ครอบครัว เพื่อเปนตนแบบที่ดีในชุมชน 
6) สนับสนุนทุนการศึกษา จัดโอกาสใหเด็กไดเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยางเทา  เทียม 

เปนระบบ และมีมาตรฐาน 
7) ชุมชนและทองถิ่นจัดใหมีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกใน ครอบครัว  

รวมทั้งจัดใหมีอาสาสมัครดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของสมาชิกในครอบครัว 
3. การจัดสมัชชาครอบครัวแหงชาติและวันครอบครัวประจําป 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งจะนําขอเสนอแนะ
จากสมัชชาครอบครัวดังกลาวมาประกอบการพิจารณาการจัดทํารายละเอียดแผนงานของกิจกรรมการจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชน ตอไป 

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

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

2.  กิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” มีวัตถุประสงคหลักคือ ให
ชุมชนกําหนดแผนงาน แนวทางการปองกันและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชน
ของตนเองดวยตนเอง ภายใตการสนับสนุนองคความรู กระบวนการ บุคลากร และงบประมาณจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ดังนั้นกิจกรรมการจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชุมชนจะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางดี  
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ซึ่งการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนจะทําใหมีการนํามาตรการเสริมสรางสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็งไปดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพครอบครัวในสังคมไทย ซึ่งการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนี้จะเปนการบูรณาการใหเกิด
การทํางานรวมกันอยางแทจริงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชา
สังคม และจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา สงเสริม และปองกันแกไข
สถาบันครอบครัวในชุมชนของตนได 

3. คณะทํางานฯ ไดจัดทํารายละเอียดแผนงานกิจกรรม “การจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชุมชน” ดังนี้  

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

2) มีการจัดประชุมคณะทํางานฯตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
3) สํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชน โดยชุมชนเปนผูกําหนดแบบสํารวจ  

แนวทางการสํารวจและวิเคราะหถึงสภาพปญหา สาเหตุ และสถานการณครอบครัวในชุมชน รวมท้ังแนวโนม
ของสถานการณครอบครัวในอนาคต 

4) จัดเวทีชุมชน เพื่อนําเสนอผลการสํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชนตอประชาชน
ในชุมชน และระดมความคิดเห็นของชุมชนตอผลการสํารวจสถานการณครอบครัว รวมทั้งประเมินความ
เขมแข็งของครอบครัวในภาพรวม 

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

6) จัดเวทีชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนวิพากษ “แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน” 
และพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ตามผลการวิพากษใหเหมาะสม 
ระดับคะแนนที่ 3 :  

 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ รวมกันตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบริหารของสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอ 
ผลการดําเนินงาน    

1. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดคัดเลอืกโดยความสมัครใจและความรวมมือ
ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ไดพืน้ทีน่ํารอง
ทั้งส้ิน 8 ชุมชน ใน 4 ภาค ไดแก  
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ภาคกลาง ไดแก ชุมชนไทยเกรียง ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และชุมชนซอยสุเหรา (เพชรบุรี 7) กรุงเทพมหานคร 

ภาคเหนือ ไดแก ชุมชนบานรองขี้เหล็ก ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม และชุมชนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ชุมชนบานหัวตะแบก ตําบลประทัดบุ อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย และบานคํากลาง ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองฯ จังหวัดอํานาจเจริญ 
                         ภาคใต ไดแก ชุมชนบานกะทู 3 ตําบลกะทู อําเภอเมอืงฯ จงัหวัดภูเก็ต และบานควนสตอ ตําบล
ควนสตอ อําเภอควนโคน จังหวัดสตูล 

2. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทํา
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ กรุงเทพฯ  มี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาการจัดทําแผนครอบครัวแบบบูรณาการ ใหแก
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายภาคประชาชน และชุมชนใน
ระดับพื้นที่  โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณในการจัดทําแผนชุมชน และวิทยากรท่ีมี
ประสบการณในการสรางครอบครัวใหเขมแข็ง รวมทั้งใหความรูในการจัดทําแผน และการสํารวจชุมชนเพื่อ
นําขอมูลมาจัดทําแผนดวย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวมสัมมนา คือ คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด เครือขายสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูแทนชุมชน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมจํานวน 120 คน 

3. พื้นทีน่ํารองทั้ง 8 ชุมชน เริ่มดําเนินการจดัทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ตามแผนการ
ดําเนินงาน ไดแก การประชมุประชาชนในชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดย
ชุมชน ซึ่งตองเปนประชาชนในชุมชน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ชุมชน การจัดทําแบบสํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชน การดําเนินการสํารวจสถานการณครอบครวัใน
ชุมชน การนําเสนอขอมลูผลการสํารวจสถานการณครอบครัวในชุมชนแกชุมชน การจัดทํารางแผน
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน การนําเสนอรางแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนแกประชาชนในชุมชน แลว
ปรับปรุงเปนแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนตามความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งกระบวนการทํางานทั้งหมด
เปนการทํางานโดยคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนซึง่ตองนําเสนอขอมูล 
ความกาวหนา และผลการดําเนินงานใหแกชุมชนอยางสม่าํเสมอ  

 4. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดจัดสัมมนา สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผน
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง ณ ชัยพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 
2551 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน (นํารอง) 8 พื้นที่ 4 ภาค และ
เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนระหวางพื้นที่ รวมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการสําหรับการดําเนินงานตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ป 2552 ซึ่งผูเขารวม
สัมมนา ประกอบดวย คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล/
เทศบาลตําบล เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เครือขายสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ผูแทนชุมชน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรี
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และสถาบันครอบครัว รวมจํานวน 120 คน 
              1) ในการสัมมนา มีการนําเสนอแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชนนํารองโดยคณะทํางาน
จัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งทั้ง 8 ชุมชน และมีการสรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดทําแผนฯ ทีผ่านมา ซึ่ง
การสรุปบทเรียนมีขอมูลโดยสรุป คือ 
  

     -จุดแข็งของทุกชุมชน ไดแก  
   1. ชุมชนมีตนทุนที่ดี เชน มคีณะทํางานที่เขมแข็ง เปนชมุชนด้ังเดิม มปีระสบการณดาน

กิจกรรมการพฒันาชุมชน มโีอกาสในการเขาถึงหนวยงานตาง ๆ ทําใหไดรับองคความรู งบประมาณ ทักษะ
ในการทํางาน 

 2. ชุมชนมีการส่ือสารที่ดี โดย ชุมชนมีการส่ือสารภายในชุมชนอยางทั่วถงึ และมีการทํา
ความเขาใจระหวางคนในชุมชนและขอความรวมมือไดเปนอยางดี 

 3. การมีสวนรวมของคนในชมุชน ต้ังแต รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมติดตาม
ประเมินผล 

   -จุดออนของชุมชน ไดแก 
 1. การบริหารจัดการของชุมชนยังไมดีเทาที่ควร ยังขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 
 2. ประชากรแฝงเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในชุมชน 
 3. บางชุมชนไมมีพื้นที่สาธารณะสําหรับการจัดกิจกรรมใหแกคนในชุมชน 
 4. ภาวะเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพทําใหขาดเวลาใหกับชุมชน 
 5. คณะทํางานมีบทบาทหนาที่หลายบทบาท ทําใหมีเวลานอย 
 6. การจัดทําแผนครอบครัวฯ ยังขาดการมีสวนรวมของประชากรบางกลุม เชน กลุม 

เยาวชน 
                   2) พื้นที่นํารอง 8 ชุมชนจัดทําแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน สําหรับ
ปงบประมาณ 2552 เพื่อรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
                 3) สรุปแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็ง ป 2552 ของแตละชุมชน 
            1. โครงการครอบครวัพอเพียงเขมแข็งป 2552 ชุมชนบานมวง จังหวัดลําปาง 
            2. โครงการลดละเลกิอบายมุข ชุมชนบานหัวตะแบก จ.บุรีรัมย 

 3.  โครงการครอบครัวคุณธรรม ชุมชนบานทุงพัฒนา จ.สตูล 
            4.  โครงการเยาวชนหางไกลพิษภัยเกมส  ชุมชนไทยเกรียง จ.สมุทรปราการ 
            5. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน ชมุชนบานรองขีเ้หล็ก จ.เชียงใหม 
            6. โครงการสรางสุข...อยูแบบพอเพียง ชุมชนบานคํากลาง จ.อํานาจเจริญ 
            7. โครงการครอบครวัอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนบานกะทู 3 จ.ภูเก็ต 
            8. โครงการศูนยเรียนรู (ชุมชนซอยสุเหรา) ชุมชนสุเหรา (เพชรบุรีซอย 7) กรุงเทพ 

5. สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวไดลงพื้นทีติ่ดตามการดําเนินงานการจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชมุชนใน 8 ชุมชน อยางสม่ําเสมอ และไดจัดทํารายงานสรุปการติดตามการจัดทําแผน
ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนําเสนอแกผูบริหารเปนประจาํทุกเดือน 
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ระดับคะแนนที่ 4 :  

 สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมฯ ไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ
ในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารและสวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ ไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารและสวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน 
 

 สวนราชการเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการ
จัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 

          1. สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวไดจัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ ใหแกคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารอง 8 ชุมชน และนํารายงาน
สรุปขึ้น website ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ระดับคะแนนที่ 5 :  

 สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินการในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ผลการดําเนินงาน 

      1. สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวไดจัดทําแผนงบประมาณป 2552 โดยกําหนดใหมีการ
ดําเนินการตามแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน อยูในแผนงบประมาณป 2552 โดยจะสนับสนุนงบประมาณ
จํานวนหนึ่งใหแกชุมชนนํารอง 8 ชุมชนเพื่อนําไปดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 
ป 2552 ที่ไดจัดทํารางฯ ในการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนาํรอง 
ระหวางวันที่ 15-17 กนัยายน 2551 ซึ่งชมุชนจะไดรวมเสนอความคดิเห็นเพื่อใหคณะทํางานปรับปรุงเปน
แผนปฏิบัติการครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ป 2552 ฉบับสมบูรณตอไป 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

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

เขมแข็ง โดยเฉพาะผูทรงคณุวุฒิดานครอบครัว และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  
4. ความรวมมือของชุมชนนํารอง 8 ชุมชน และคณะทํางานจัดทําแผนครอบครัวเขมแขง็โดย
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ชุมชน ทัง้ 8 ชมุชน 
5. ความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด องคการบรหิารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ใน 8 พื้นที ่มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเครอืขาย
ครอบครัว องคการยูนิเซฟ (ประเทศไทย) และสถาบันรักลูก    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. งบประมาณจํากัด 
                 2. ระยะเวลาการดําเนินงานจํากัดเนื่องจากปญหาการเปลี่ยนแปลงผูบรหิารกระทรวงและ
ผูบริหารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทัง้ผูบริหารสํานกัสงเสริมสถาบันครอบครัว 
หลักฐานอางอิง :  

1. รายงานผลการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2551 
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0404/231 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 เรือ่งขออนุมัติแตงต้ัง

คณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็งและจัดประชุมคณะทํางานฯ ครัง้
ที่ 1/2551 พรอมอนุมัติคาใชจาย 
              3. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ 44/2551 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2551 
แตงต้ังคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัวเขมแข็ง 

4. รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามมาตรการสถาบันครอบครัว
เขมแข็ง ครั้งที ่1-3/2551 

5. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0404/146 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
ดําเนินการโครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

6. หนังสือ ดวน ที่ พม 0404/665 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 เรือ่ง ขออนมุัติหลักการโครงการ
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชมุชนนํารอง 8 พื้นที่ 4 ภาค 

7. หนังสือ ที่ พม 0404/1749 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551 เรื่อง สรุปผลการจัดสมัชชาครอบครัว
แหงชาติและวันครอบครัว ประจําป 2551 

8. เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทําแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน 
ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2551 และเอกสารการสัมมนา สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชมุชนนํารอง ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 

9. รายงานสรปุผลการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับภาค 
10. หนงัสือราชการท่ีเกี่ยวของ 
 

เอกสารตามขอ -  ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวดัที่ 4 
เอกสารตามขอ 1-10 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   110   

 

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตัวช้ีวัด : 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  ทุกสํานัก/กอง 
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กองวิชาการ   

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

คําอธิบาย : 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 สค. ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ดังนี ้

- จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการ สําหรับใหบรกิารขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งใน
รูปเอกสารและไฟลขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรผานเว็บไซต ของ สค.
www.women-family.go.th เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูล
ขาวสารไดโดยสะดวก 

- สค. ไดมีคําส่ังแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
      - มีปายแสดงที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ที่สามารถใหบริการ
ขอมูล  ที่เขาใจงายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

2 สค. ไดจัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

- โดยไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหครบถวน เปนปจจุบัน  เชน 
แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจําปของ  สค .  
การประกาศ ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐ
ที่หัวหนา สวนราชการลงนามแลวและขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 

-   สค. ไดจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ที่จัดพิมพลงราช
กิจจานุเบกษา ไดแก โครงสรางและการจัดองคกร สรุปอํานาจหนาที่ที่
สําคัญ วิธีดําเนินงาน กฎกระทรวง มติ ครม. ขอบังคับ คําส่ัง ฯลฯ ตาม
มาตรา 9 อยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว จํานวน 8 
แฟม 

3 สค. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดย 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- สค. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร สค. โดยมอบให
ผูบริหารระดับรองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เปน
การเฉพาะตามคําส่ังเลขที่ 115/2549 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เลขท่ี 
188/2549 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  

- สค. มีคําส่ังที่ 66/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผูบริหารในคณะกรรมการขอมูลขาวสารเพื่อ
รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

-  ผูบรหิารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให
ความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ราชการอยางเครงครัด การดําเนินงานจัดเก็บรายละเอียดขอมูล สํานัก/
กอง/กลุมงาน  ที่ดําเนินการเกี่ยวของตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ตาม
มาตรา 9  โดยจัดทําเปนแบบฟอรมรายงานพรอมเอกสารอางอิง (ถามี) 
ซึ่งผูบรหิารเหน็ชอบใหดําเนนิการตาม บันทึกท่ี พม 0401/ว1339           
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 และการรายงานการตรวจแนะนําการ
ปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารตามแบบฟอรมประเมินผลสํานัก
นายกรัฐมนตร ีหนงัสือเลขที่ นร 0108/ว3060 ลงวันที่ 18 มถิุนายน 2551 

- เก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกีย่วกับการบริการขอมูลขาวสาร ที่สค.
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ใหบรกิาร 4 ชองทาง ไดแก ทางโทรศัพท หนงัสือราชการ เว็บบอรด 
เว็บไซต 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

-  จัดอบรมใหความรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารตาม พรบ. อยางทั่วถึงไมนอยกวา 3 ชั่วโมง  
ตามบันทึกท่ี พม 0401/2870 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ในวันอังคารที่ 
10 มิถุนายน 2551 ต้ังแตงเวลา 08.30-12.00 น. โดยวิทยากรจากสํานัก
ขาวกรองแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี อาจารย ดิเรก ทองแผน 
      -  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ฉบับ
ประชาชนเพื่อใหทราบถึงสิทธิประโยชน ขั้นตอน วิธีการขอขอมูลขาวสาร
ราชการตาม พ.ร.บ. ดําเนินการจัดสงใหหนวยงานตางๆ พรอม
แบบฟอรมตอบรับการมอบประชาชนเพื่อแลกจายใหประชาชนเปน
ชองทาง 1 ในการเผยแพร 

-  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คําจํากัด
ความและขอบเขต ที่มีความสําคัญ วิธีปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ที่ตองทราบและประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง
การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของ สค. และขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่
ทราบและถือปฏิบัติ 
      -  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตอบคําถาม ขอเสนอแนะ ผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส 
      -  การจัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่รวมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอีกชองทาง
หนึ่งเพื่อใหประชาชนไดรูจัก สค. ภารกิจและสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ 
      -  การจัดกิจกรรมมหากรรม ตลาดนัดความรูของ สค. เพื่อให
ขาราชการเจาหนาที่ของ สค. และหนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. ไดรับ
ความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ังไดจัดต้ังซุมนิทรรศการศูนยขอมูล
ขาวสารของ สค. พรอมแจกเอกสาร พรบ. และคูมือฉบับประชาชนให
ผูสนใจที่เขารวมในงาน 

5 -  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่
หัวหนาสวนราชการ ลงนามแลวบนเว็ปไซดของ สค. 
       -  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนที่เผยแพรบนเว็ปไซด
ของ สค. ประจําเดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ 

3 ระดับ 5 5 0.1500 

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

                - 
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หลักฐานอางอิง :  
1. เอกสารประกอบมาตรา 7 คือ ขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

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

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

-  ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2549 เลมที่ 123 ตอนท่ี 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. คําส่ัง สค. ที่ 115/2549 แตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549  

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

4. คําส่ัง สค. ที่ 7/2550 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 

5. คําส่ัง สค.  ที่ 12/2550 เรื่อง แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูล
ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 

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

7. บันทึกขอความที่ พม 0401/1144 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ขอความเห็นชอบผูบริหารใน
การจัดเก็บขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารมาตรา 9 

8. บันทึกท่ี พม 0401/2739 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 อนุมัติหลักการดําเนินการจัดอบรม
บุคลากร สค. เรื่อง พรบ. ขอมูลขาวสารและ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

9. บันทึกท่ี พม 0401/3231 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 รายงานผลการอบรมบุคลากร สค. เรื่อง 
พรบ. ขอมูลขาวสารและ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพิจารณา 

10. เอกสารประกอบมาตรา 9 จํานวน 8 แฟม 
              11. เอกสารประกาศสอบราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจางของ สค. ที่เผยแพรใน website 
ของ สค. www.women-family.go.th และเผยแพรบอรดของ สค. ประจําเดือน 
              12. บันทึกท่ี พม 0401/3786 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ขออนุมติดําเนิน+การจัดจางเหมา
จัดทําคูมือ “สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540              
             13. บันทึกท่ี พม 0401/ว7548 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 จัดสงเอกสารคูมือ “สิทธิของประชาชน
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ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพรกับประชาชน 
             14. บันทึกท่ี พม 0401/3119 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ขออนุมติคาใชจายการออกหนวย
เคล่ือนที่ประชาสัมพันธภารกิจหนวยงานกระทรวงฯ พม. 
 
เอกสารตามขอ -  ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวดัที่ 5 
เอกสารตามขอ 1-14 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่  6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้ง
เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 สค. ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยวิเคราะหความเส่ียงตางๆ 
ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต และสรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน
ของ สค. หรือ  ท่ีมีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

2 - สค. นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการในการจัดทําแผนกลยุทธ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการ
ใสสะอาด สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 – 2555 และไดเผยแพรแผนกลยุทธฯ โดยมีการแจงเวียนใหสํานัก/กอง
ทราบและถือปฏิบัติ  และเผยแพรลงในเว็ปไซต http://www.women-
family.go.th/th/CLEAN/page10.html 
- สค. ไดมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป (ผูรบับริการ/ผูมีสวน
ไดเสีย)เกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สค. ประจําปงบประมาณ 2551 

3 สค. ดําเนินการตามแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิิ
ชอบ  และการสรางราชการใสสะอาด สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดครบถวน 
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ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

4 ในรอบ 12 เดือน ไมมีขอรองเรียน เร่ือง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ท่ีมีการ
รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และจากระบบรับฟงขอรองเรียน
ของ สค. 

5 สค. ไดมีการสรุปการดําเนินการตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการใสสะอาด สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2555 โดยระบุผล
การดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

3 ระดับ 5 5 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป 2550 โดยติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน และวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ  

2.ไดพิจารณาผลการดําเนินงานและผลการวิเคราะหปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ประจําป 2550 มาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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3.ไดเผยแพรแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสราง

ราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทางเว็ปไซต www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 
4.ไดเผยแพรวารสารสตรีและครอบครัว ใหแกสมาชิกเครือขาย “สํานักงานโปรงใสกับ สค.”  
5.ไดมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปที่เขารวมกิจกรรม/ขอขอมูล/รวมประชุม/

สัมมนาที่ สค. เปนผูจัด เกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ สค. 
ประจําปงบประมาณ 2551  

6.ไดเผยแพรรายงานการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ สค. ประจําปงบประมาณ 2551 ทางเว็ปไซต  www.women-family.go.th  

7.ไดติดตามผลดําเนินการตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีการระบุปญหา/อุปสรรค  
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
               -    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                   - 
 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน  โครงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 
1/2550 วันที่ 26 กันยายน 2550 

2. สําเนาหนังสือ ดวนมาก ที่ 0406/145 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 เรื่อง รายงานการติดตาม
ผลการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สําเนาหนังสือ ที่ 0401.3/ว2885  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขอความเห็นชอบ(ราง) 
แผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 

4. สําเนาหนังสือ ที่ 0401/12640  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง (ราง) แผนกลยุทธการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2555  (เพื่อให ผอ.สค.เห็นชอบแผนฯ) 

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

6. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1100  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง เผยแพรแผนกลยุทธการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด สค. ประจําปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2551-2555 ลงเว็ปไซต www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 
7. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/749 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 และที่ พม 0401/3361 ลงวันที่ 1  

กรกฎาคม 2551 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรวารสารสตรีและครอบครัว ใหแกสมาชิกเครือขาย “สํานักงาน
โปรงใสกับ สค.” 

8. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/3255  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2551 เรื่อง การดําเนินการตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แจก
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรม/ขอขอมูล/รวมประชุม/สัมมนาที่ สค.    เปนผู
จัด เกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ สค.) 

9. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/4577  ลงวันที่  5  กันยายน  2551 เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร
แบบสอบถามเพื่อใชในการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (เผยแพรรายงานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ สค. ทางเว็ปไซต  
www.women-family.go.th) 

10.รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่  
1/2551  วันที่ 24 กันยายน 2551 และผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด สค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 พรอม
ภาพกิจกรรม และสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน ป 2551 

11.สําเนาหนังสือ ที่ พม 0406/139 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 เรื่อง รายงานการติดตาม   ผล
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 2551 

12.รูปภาพกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด สค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เอกสารตามขอ 1-12 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 6.1 
และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 
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ตัวช้ีวัดที่  6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ    
ละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใช
เปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

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

2 มีการไดรวบรวมและประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขอ 1 และรายงานให
ผูบริหารทราบ เพื่อใชในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบรูณ ครบถวน 
(ตามแบบ ขท 02) 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5 สค.ไดรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด   
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอ
รองเรียนเก่ียวกับการทุจรติหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบติัหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

1 ระดับ 5 5 0.0500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด  ดังนี ้

1. รายงานขอมูลดานการทุจริต (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การประมูลของสวน
ราชการ (แบบ ขท 02) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอผูบริหารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั  

2. ใหมีการจัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. ใหมีการจัดเก็บขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

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

5. ใหรายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551)   

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

7. รายงานขอมลูเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ  (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2551)   

8.มีการรวบรวมและรายงานขอมูลดานการทุริต (แบบ ขท 01) และขอมลูการจัดซื้อจัดจางการ
ประมูลของสวนราชการ (แบบ ขท 02) ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด   
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9.รายงานขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2551)   

10.รายงานขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั  (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที ่30 มถิุนายน 2551)  

11.มีการรวบรวมและรายงานขอมูลดานการทุริต (แบบ ขท 01) และขอมลูการจัดซื้อจัดจางการ
ประมูลของสวนราชการ (แบบ ขท 02) ในรอบ 9 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

12.รายงานขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2551) 

13.รายงานขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรฐั  (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที ่30 กนัยาน 2551) 

14.มีการรวบรวมและรายงานขอมูลดานการทุริต (แบบ ขท 01) และขอมลูการจัดซื้อจัดจางการ
ประมูลของสวนราชการ (แบบ ขท 02) ในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
               -   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                  - 

หลักฐานอางอิง :  
1.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/10441 ลงวันที ่8 ตุลาคม 2550 เรือ่ง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/   

ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรฐั (แบบ ขท01) และขอมูลการจัดซื้อจดัจาง (แบบ ขท 02) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

2.สําเนาหนังสือที่ พม 0401.5/91 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรือ่ง ขอมลูการจัดซื้อจัดจางของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.5/90 ลงวันที ่7 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอ
รองเรยีน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.3/2463 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่อง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมชิอบของเจาหนาที่ของรฐั  

5. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/768 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เรือ่ง รายงานขอมูลการจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

6. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1865  ลงวันที่  3  เมษายน 2551 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/        
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02)      
ในรอบ 6 เดือน 

7.สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีหนังสือตอบในการไดรับ
ขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อ
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จัดจาง (แบบ ขท 02) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 
8. สําเนาหนงัสือที่ พม 0401.3/2581  ลงวันที ่30 มิถนุายน 2551  เรือ่ง รายงานขอมูลเรือ่งกลาวหา/   

ขอรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่     
30 มิถุนายน 2551)  

9.สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/1579  ลงวันที ่24 มิถนุายน 2551  เรือ่ง รายงานขอมูลการจัดซือ้จัด
จางของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที ่30 มถิุนายน 
2551)  

10. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/3388 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/  
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02)      
ในรอบ  9  เดือน 

11.สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มหีนงัสือตอบในการไดรับ
ขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง (แบบ ขท 02) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 

12.สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/2914 ลงวันที่  3  ตุลาคม  2551  เรือ่ง รายงานขอมูลการจัดซือ้จัด
จางของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที ่30 กนัยายน 
2551)  

13.สําเนาหนังสือที่ พม 0401.3/ 2587  ลงวันที ่ 1  ตุลาคม  2551  เรือ่ง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/     
ขอรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2551)  

14.สําเนาหนังสือที่ พม 0401/ 5107  ลงวันที ่ 6  ตุลาคม 2551 เรื่อง รายงานขอมูลเรื่องกลาวหา/         
ขอรองเรียนเกีย่วกับการทจุริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02)      
ในรอบ 12 เดือน 

15.สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มหีนงัสือตอบในการไดรับ
ขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) และขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง (แบบ ขท 02) เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2551 

 
เอกสารตามขอ 1-15 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 6.2 
และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 
 

 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   124   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตัวช้ีวัด :  6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
   เนื่องจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมมีสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ช.ช.) ขอทราบ จึงนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัด
ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  7  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั            

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

โทรศัพท :  0 2306 8762, 0 2306 8768, 
  

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

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

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2548 2549 2550 2549 2550 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร 

5 N/A 1 0.0500 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
                   สค.ไดดําเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมเขาสู
การเมืองทองถิน่  ดังนี ้

1. การฝกอบรมวิทยากรหลัก เพื่อใหเปนวิทยากรในการถายทอดความรู ความเขาใจการมี
สวนรวมทางการเมืองของสตรีในองคการบรหิารสวนตําบล 

- รุนที่ 1 วันที ่15 - 17 มกราคม 2551 จํานวนผูเขารับการอบรม 82 คน ประกอบดวย  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ เขต 1 – 3, เขต 8 - 10 

- รุนที่ 2 วันที ่22 - 24 มกราคม 2551 จํานวนผูเขารับการอบรม 92 คนประกอบดวย  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ เขต 4 – 6, เขต 7 - 12 

 2. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมทีข่อความรวมมือ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ เขต 1 -12 ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาศกัยภาพสตรีเพ่ือใหมี
ภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น ป 2551 รวมทั้งการขยายผลสูหมูบาน วันที่ 
18 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 3. การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมืองทองถิ่น รวมทัง้การขยายผลสูหมูบาน เพื่อใหสตรีที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ัง อบต. มีภาวะผูนํา
และมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิน่ รวมทั้งใหผูผานการอบรมไปขยายผลลงสูหมูบาน 
กลุมเปาหมายจํานวน 5,187 คน ดังนี ้

สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 1  รวม 465 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่9 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 120 คน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 
- รุนที่ 2 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 129 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- รุนที่ 3 วันที ่6 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 108 คน จังหวัดนนทบุรี 
- รุนที่ 4 วันที ่13 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 108 คน จังหวัดสุพรรณบุร ี
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 2  รวม 141 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่2 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 51 คน จังหวัดชัยนาท 
- รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดสระบุรี 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 3  รวม 402 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดปราจีนบุร ี
- รุนที่ 2 วันที ่9 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 87 คน จังหวัดระยอง 
- รุนที่ 3 วันที ่22 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 117 คน จังหวัดชลบุรี 
- รุนที่ 4 วันที ่29 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 108 คน จังหวัดจันทบุรี 
 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 4  รวม 436 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่18 – 19 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัด

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

สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
- รุนที่ 4 วันที ่27 – 28 มนีาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 86 คน จังหวัดราชบุรี 
- รุนที่ 5 วันที ่29-30 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 124 คน จังหวัดนครปฐม 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 5  รวม 752 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่10-11 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 184 คน จังหวัดบุรีรัมย 
- รุนที่ 2 วันที ่21-23 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 298 คน จังหวัด

นครราชสีมา 
- รุนที่ 3 วันที ่23 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 116 คน จังหวัดสุรนิทร 
- รุนที่ 4 วันที ่29 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 68 คน จังหวัดอุบลราชธานี 
- รุนที่ 5 วันที ่27 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 86 คน จังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 6  รวม 726 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่29 กุมภาพันธ 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 34 คน จังหวัดมหาสารคาม 
- รุนที่ 2 วันที ่3 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 18 คน จังหวัดหนองบัวลําภู 
- รุนที่ 3 วันที ่4 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดเลย 
- รุนที่ 4 วันที ่10 และ 19 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 114 คน จงัหวัด

ขอนแกน 
- รุนที่ 5 วันที ่12 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 118 คน จังหวัดหนองคาย 
- รุนที่ 6 วันที ่14 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 158 คน จังหวัดรอยเอ็ด 
- รุนที่ 7 วันที ่18 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจนําวน 100 คน จังหวัดอุดรธานี 
- รุนที่ 8 วันที ่11 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 94 คน จังหวัด อุดรธานี 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 7 รวม 85 คน   
- รุนที่ 1 วันที ่19 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 85 คน จังหวัดยโสธร, 

อํานาจเจริญ 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 8  รวม 392 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่26 กุมภาพันธ 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัดลพบุรี, 

อุทัยธานี, นครสวรรค, กําแพงเพชร และพิจติร 
- รุนที่ 2 วันที ่14 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 76 คน จังหวัดลพบุร ี
- รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 124 คน จังหวัดอุทัยธานี 
- รุนที่ 4 วันที ่26 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 70 คน จังหวัดกําแพงเพชร 
- รุนที่ 5 วันที ่23 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 70 คน จังหวัดพิจิตร 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 9  รวม 396 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่14 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 30 คน จังหวัดตาก 
- รุนที่ 2 วันที ่10 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 142 คน จังหวัดอุตรดิตถ, 
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สุโขทัย 
- รุนที่ 3 วันที ่12 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 96 คน จังหวัดพิษณุโลก 
- รุนที่ 4 วันที ่16 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 128 คน จังหวัดเพชรบูรณ 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  รวม 452 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่1 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 100 คน จังหวัดพะเยา 
- รุนที่ 2 วันที ่28 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 86 คน จังหวัดเชียงใหม 
- รุนที่ 3 วันที ่16 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 92 คน จังหวัดเชียงราย 
- รุนที่ 4 วันที ่28 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัดนาน 
- รุนที่ 5 วันที ่4 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 52 คน จังหวัดแพร 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 11  รวม 442 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่8 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 68 คน จังหวัดชมุพร, ระนอง 
- รุนที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 90 คน จังหวัดสุราษฎรธานี, 

กระบี่ 
- รุนที่ 3 วันที ่4-5 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 218 คน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
- รุนที่ 4 วันที ่9-10 มิถุนายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 66 คน จังหวัดพังงา, ภูเก็ต 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 12  รวม 498 คน 
- รุนที่ 1 วันที ่28 มีนาคม 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 144 คน จังหวัดสงขลาและสตูล 
- รุนที่ 2 วันที ่2 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 93 คน จังหวัดปตตานี, ยะลา 
- รุนที่ 3 วันที ่3 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 96 คน จังหวัดนราธิวาส 
- รุนที่ 4 วันที ่8 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 84 คน จังหวัดตรัง, พัทลุง 
- รุนที่ 5 วันที ่9 เมษายน 2551 กลุมเปาหมายจํานวน 81 คน จังหวัดพัทลุง 

 การสํารวจความพึงพอใจของสตรีที่เขารวม “โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมภีาวะ
ผูนําและมีความพรอมเขาสูการเมืองทองถิน่” ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งสํานกังาน
สถิติแหงชาติจะเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยผานสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ เขต 1-12 ซึ่งเปนผูดําเนนิการฝกอบรมสตรีตามโครงการฯ ดังกลาว  
 สค. ไดแจงรายละเอียดโครงการ คูมือการฝกอบรม แผนการดําเนินการจัดการฝกอบรม ที่อยู
และเจาหนาที่ผูประสานงานโครงการของ สสว. เขต 1-12  เพื่อสะดวกในการประเมินผลโครงการตอไป 
 สํานักงานสถิติไดประสาน พมจ. จังหวัด 10 จังหวัด เพือ่ใหสตรีที่เขารวมโครงการตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 312 ชดุ ดังนี ้
 - จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 48 ชุด 
 - จังหวัดชัยนาท จํานวน 27 ชดุ 
 - จังหวัดสระแกว จํานวน 5 ชดุ 
 - จังหวัดหนองคาย จํานวน 60 ชุด 
 - จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 42 ชุด 
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 - จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 7 ชุด 
 - จังหวัดนครสวรรค จํานวน 42 ชุด 
 - จังหวัดนาน จาํนวน 24 ชุด 
 - จังหวัดตรัง จํานวน 15 ชุด 
        - จังหวัดสงขลา จํานวน 42 ชุด 

 
             สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว ไดดําเนินการจัดโครงการในสวนของศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนในปงบประมาณ 2551 ดังนี ้

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการ
ดําเนินงานของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดย สค.ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา  ดังนี้ 

 1) โครงการสายใยรักของครอบครัว  เมื่อวันที่ 7-15 ธันวาคม 2550 ณ ตลาดนัด อตก. เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ ผูเขารวม จํานวน 2,376 คน 

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

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

4) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคกลาง เมื่อวันที่  11-14  
กุมภาพันธ  2551  ณ   โรงแรมรอยัล ซิต้ี  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. เฉลิมพระ
เกียรติ 25 ศูนย(จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  161  คน 

 5) การสัมมนาเสริมสรางทักษะการเปนวิทยากรดานครอบครัว ภาคเหนือ เมื่อวันที่  10 – 13  
มีนาคม  2551  ณ   โรงแรมอมรินทร ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. 
เฉลิมพระเกียรติ  17 ศูนย(จังหวัด),จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวมจํานวน  125  คน 

 6)  การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ศพค.รูปแบบใหม วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 
2551 จังหวัดพังงาและระนอง ผูเขารวมประกอบดวยคณะทํางาน ศพค.รูปแบบใหม ครอบครัวที่เขารวม
กิจกรรม ผูบริหารและเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน 69 คน 

 7) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแผน ศพค.ตนแบบ วันที่ 9 – 13  มิถุนายน 2551 ณ 
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.ตนแบบ 20 ศูนย  
เจาหนาท่ี พมจ. เจาหนาที่ อบต. มีผูเขารวมจํานวน 137 คน 

 8) การสัมมนาโครงการ ศพค.ทอสานสายใยรัก วันที่ 8 – 10  กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัล 
ริเวอร กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 25 ศูนย (จังหวัด
เชียงใหม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช) เจาหนาที่ พมจ. เจาหนาที่ อบต.  รวมมีผูเขารวมจํานวน 124 
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คน 
 9) การติดตามงานภาคกลาง ไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 

2551 ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน 87 คน  
10) การติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด และมหาสารคาม  

วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2551 ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. 
รวมจํานวน  110 คน 

11) การติดตามงานภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และลําพูน วันที่ 21 – 25 
กรกฎาคม 2551  ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน  70 
คน 

 12) การติดตามงานภาคใต ไดแก จังหวัดระนอง พังงา และชุมพร วันที่  วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 
2551 ผูเขารวมไดแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อบต. รวมจํานวน 95 คน 

 13) งานมอบโลประกาศเกียรติคุณ ศพค.เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 – 25 กันยายน 2551 ณ 
โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายประกอบดวย คณะทํางาน ศพค.เฉลิมพระเกียรติ 
75 ศูนย นายกอบต.หรือ เจาหนาที่ อบต. เจาหนาที่ พมจ. เครือขาย อพม.ในเขต กรุงเทพฯ ผูแทน
สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 522 คน  

14) การสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูชีวิตคูตองรูกัน มีวัตถุประสงคเพื่อ  
                - เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของสถาบันครอบครัวและมีความรู
ความเขาใจ ในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข 
                - เพื่อสรางโอกาสใหครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว และสามารถบริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชน        
                - เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใน
การสรงความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครวั 

            ซึ่ง สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน  
       - รุนที่ 1  เมื่อ  วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2550  ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพฯ 

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

       - รุนที่ 2  เมื่อ  วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน  2550  ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.,จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว.  โดยมีผูเขารวมจํานวน  81  
คน 

  15)  การสัมมนาเสริมสรางทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนใต     
   และทัศนศึกษาการฝกอาชีพ  มีวัตถุประสงคเพื่อ 

- สรางความตระหนักในความสําคัญของสถาบนัครอบครัว 
- สรางความรูความเขาใจในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดีมีสุข มสัีมพันธภาพท่ี

ดีในครอบครัว และการเรียนรูดานการพัฒนาอาชีพใหกับครอบครัวของคณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ อบต. 
และจนท.พมจ.และ สสว. ใน 5 จังหวัดชายแดนใต 
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          ซึ่ง สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา โดยแบงออกเปน 2 รุน  
           - รุนที่ 1  เมื่อ  วันที่ 7 – 9 มกราคม  2551  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค.และครอบครัว,จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวม
จํานวน  142   คน 

                       - รุนที ่2  เมื่อ  วันที ่14 – 16 มกราคม 2551  ณ โรงแรมเอสดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
กลุมเปาหมายไดแก คณะทํางาน ศพค. และครอบครัว,จนท.พมจ.,จนท.อบต. และจนท.สสว. โดยมีผูเขารวม
จํานวน  166   คน 
                      การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ “โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน” ของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนัน้ สํานักงานสถิติแหงชาติจะเปนผูดําเนินการ โดยผานสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  
     ทั้งนี ้สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวไดแจงรายละเอียดโครงการ บุคคลหรือทีอ่ยูที่จะ
ประสานในการจัดเก็บขอมูลใหแกสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

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

Elimination of Discrimination against Women : CEDAW) 
4.2 ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบติัการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and 

Platform for Action) 
4.3 เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
5. เครือขายมีความพรอมและประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ   
6. กรอบการดําเนินโครงการพฒันาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขา

สูการเมืองทองถิ่น ป 2551 ชดัเจน และมีการประชุม ชีแ้จง รวมหารือในการดําเนินโครงการอยางใกลชิด 
7. มีเอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธรณรงคและสงเสริมใหสตรีเขาสูการเมืองทองถิน่ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

 ไมม ี
 
 

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

ศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสูการเมืองทองถิ่น 2551 
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2. คูมือการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อใหมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการเขาสู
การเมืองทองถิน่ ป 2551 

3. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ. 
4. หนังสือราชการ 
5. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  8  รอยละของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางฤทัย  ใหมจนัทรทอง 
                 หัวหนาฝายการคลัง                

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

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

บาท  โอนเปลีย่นแปลงรายการจากงบดําเนนิงานเปนงบลงทนุ รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 534,800 
บาท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,100,000 บาท รวมงบประมาณงบลงทุน 4,460,400 บาท 
ดําเนินการ เบกิจายแลวจํานวน 2,864,522 บาท ขอกันเงินเหลื่อมป 2 รายการ จํานวน 1,577,862 บาท 
ประกอบดวยครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ (โปรแกรมสําเร็จรูป) จํานวน 477,862 บาท ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 1 รายการ จํานวน 1,100,000 บาท         

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2549 2550 2551 2550 2551 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 64.22% 1 0.0300 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
        สค. ไดรับงบประมาณป 2551  ตามใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550     
จํานวน 2,825,600 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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คาครุภัณฑ งบประมาณท่ีไดรับ   เบิกจาย กันเงินเหลื่อมป คงเหลือ 

1. ครุภัณฑสํานักงาน 530,000 529,000 -   1,000 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,206,000 1,720,346 477,862     7,792 
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 49,000 48,360 -   640 
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว 40,600 40,300 -    300 

 รวม 2,825,600 2,338,006 477,862 9,732 

        รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินงานเปนงบลงทุน      
คาครุภัณฑ งบประมาณท่ีไดรับ   เบิกจาย กันเงินเหลื่อมป คงเหลือ 

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 35,000 34,775 - 225 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 400,000 391,941 - 8,059 
3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 99,800 99,800 - - 
4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,100,000 - 1,100,000 - 

 รวม 1,634,800 526,516 1,100,000 8,284 
   รวมท้ังสิ้น 4,460,400 2,864,522 1,577,862 18,016 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
                - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจายจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุนในชวงปลายป
งบประมาณ (ก.ย 51) ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ จึงทําใหไมสามารถ
เบิกจายไดทันในปงบประมาณ 
 
หลักฐานอางอิง :   

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

ครุภัณฑ  จํานวน 7 รายการ จํานวนเงิน 617,660 บาท 
3. รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง จํานวน 617,660 บาท 
4. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน จํานวน 617,660 บาท   
5. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/708 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เรือ่งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  

พรอมโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2551 จํานวน 35,000 บาท 
6. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 35,000 บาท 
7. สําเนาหนังสือที่ พม 0401.4/565 ลงวันที ่10 มนีาคม 2551 เรือ่งสงใบสําคัญเบิกเงินคา

อุปกรณกระจายสัญญาณเครอืขายคอมพิวเตอรและตู RACK จํานวน 34,775 บาท 
8. รายการขอเบิกเงินจากคลัง จํานวน 34,775 บาท 
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9. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน จํานวน 34,775 บาท 
             10.  สําเนาหนังสือที่ พม 0401/1400 ลงวันที ่12 มีนาคม 2551 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
พรอมโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2551 จํานวน 400,000 บาท 
 
เอกสารตามขอ - ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 8 
เอกสารตามขอ 1-10  และเอกสารทีเ่กี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 9 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง                    

ผูจัดเก็บขอมลู :    
นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต 
หัวหนางานพัสดุ                

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

คําอธิบาย : 

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

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

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 

2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา / มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา มากกวา 0 

                                           2. น้ํามัน    
ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน(ลิตร) ครบถวน 

2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามัน / มีคาดัชนีการ
ใชน้ํามัน มากกวา 0 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

3 ระดับ 5 5 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) และน้ํามัน(ลิตร)  เปนประจําทุกเดือนและ

รายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรกัษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักนโยบาย
และแผนพลงังาน (สนพ.) ซึ่งมีขอมูลครบถวนทั้ง 12 เดือน 

2. จัดทําขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน โดยสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจัดอยูในกลุมทั่วไป และรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษ
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งมีขอมูลครบถวนทั้ง 12 เดือน 

  3.   ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานของ สค. 
แนวทางการรณรงค ดังนี้ 

• กําหนดเวลาเปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา   8.45 – 16.30 น. 

• กําหนดเวลาปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา  11.45 - 12.45 น. 

• ต้ังอุณหภูมิเครือ่งปรับอากาศที่ 25°C 

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

• กรณีทํางานหลังเลิกงานใหเปดไฟเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงเทานั้น 

• ถอดหลอดไฟที่มีเกินความจําเปน เชน แผงไฟมี 3 หลอด ใหถอดหลอดกลางออก 1 หลอด 

• รณรงคใหขาราชการทุกทานชวยกันดูแลตรวจสอบและถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อเลิกใชงานแลว 

• คอมพิวเตอร ปดสวิตซและถอดปลั๊กทุกครั้ง และปดหนาจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อพักการใช
งาน 

• ตูเย็น หามเปดโดยไมจําเปน ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการต้ังไวในที่มีความรอน
หรือ แสงอาทติยสองถึง และตรวจสอบการละลายน้ําแข็งเปนประจํา 

• กระติกน้ํารอน/เครื่องทําน้ําเยน็ ถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน ไมเสียบปลั๊กท้ิงไว 
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• รณรงคใหขาราชการทุกทานชวยกันดูแลตรวจสอบวาที่เครื่องใชไฟฟาใดชํารุดหากพบให
แจงงานพัสดุทนัทีและจะยังไมนําไปใชงานจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานได 

• ทําหนังสือแจง สํานัก/กอง/กลุมงาน เกี่ยวกับสถิติการใชพลังงานในแตละเดือน 

• รณรงคใหเจาหนาที่ของสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหมสีวนรวมในการ
ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค เชน  ติดสติกเกอร  แผนใบปลิว  ปายประชาสัมพันธ 

• จัดทําโครงการ สค.จะสะอาดเพราะพลังของ สค. 
       มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

• รณรงคใหพนักงานขับรถยนตไมเกิน 90 กม.ตอชั่วโมง 

• ตรวจสภาพรถยนตตามเกณฑการใชรถยนต 

• วางแผนการใชรถ โดยกําหนดใหการใชรถตองขอลวงหนา 1 วัน และวางแผนการจาย
รถยนต จัดใหไปทางเดียวกัน มีการบันทึกระยะทางและเวลาการใชรถ 

• การใชน้ํามันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถตองแจงหัวหนาเพื่อเติมน้ํามันเพื่อขออนุมัติการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงและทําการบันทึกการเติมน้าํมันลงในระบบบันทึกขอมูล 

• จัดระบบรถยนตการซอมบํารุง 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารระดับสูงของ สค. ใหความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
2. ผูบริหารระดับ กอง/สํานัก และเจาหนาที่ ใหความรวมมือในการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                       ไมมี 

หลักฐานอางอิง :  
                    1. ขอมูลสําหรับการจัดทําคาดัชนีการใชพลังงาน จากการรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th 
                    2. รายงานการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2551  
 
เอกสารตามขอ 1-2 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 9 
และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

   139   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตัวช้ีวัด :  10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การรใหบรกิาร 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย     
  

ผูจัดเก็บขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองกลาง  
หัวหนากลุมการสงเสริมการบรูณาการมิติหญิงชาย  

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

คําอธิบาย : 
1. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงกระบวนงานหลักท่ีใหบริการประชาชนให 

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

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

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

3. กระบวนงานที่ 3 และ 4 ถกูนํามาลดขั้นตอนในปงบประมาณ 2549 และ 2550 ซึ่งสามารถ
ดําเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการไดมากกวารอยละ 30 จึงนําเสนอเพือ่นํามาดําเนินงาน
รักษามาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 10 ในปงบประมาณ 2551 

   4. สค. ไดยกเลิกประกาศสํานักงานฯ เรือ่งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2548 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 และจัดทําประกาศสํานักงานฯ เรื่องกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2551 โดย
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานที่ สค.สามารถดําเนินการลดระยะเวลาได เพื่อกําหนดเปน
มาตรฐานการใหบริการประชมุชนในกระบวนงานที่ 3 และ 4 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

1. สค. มีคณะทํางานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป ทุกสํานัก/กอง 

2. กําหนดหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชนติดตอขอขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธ 

3. สค. กําหนดขอบเขตการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพททางเว็บไซดและทางหนังสือ
ราชการ โดยจดัทําเปนแบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธไดตามเวลาที่
กําหนด 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 
5. จัดเก็บขอมลูการตอบคําถามตามเว็บบอรดของ สค. 
6. จัดเก็บขอมลูการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางเว็บไซด สค. 

 
กระบวนงานที่ 2 การเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
สค. ไดดําเนินงานการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญงิชายใหแกองคกรภาครัฐ โดยการเปนวิทยากรใน/
การฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ใหแกหนวยงานตางๆ ในรอบ 12 เดือน จํานวน 12 หนวยงาน และอยูระหวาง
การรวบรวมขอมูล   
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แบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณ
ท่ีเสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

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

2549 0.5  
 

3 นาที 
 

5 นาที 
 

10 ชั่วโมง 30 นาที 
 

21 ชั่วโมง (3 วัน) 

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

2550 0.5 6.50 วัน 
( 52 ชั่วโมงทําการ ) 

รวม 1.00   
หมายเหตุ 

3. กระบวนงานที่ 1  กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมงทําการ คือ 0.830-12.00 น. และ 
13.00-16.30 น. 

4. กระบวนงานที่ 2  กําหนดให 1 วัน เทากับ 8 ชั่วโมงทําการ คือ 08.30-16.30 น. 
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                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่  1  (1.1) ชื่อกระบวนงาน การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
                        (ทางโทรศัพท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กองกลาง  
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นางภัทรียา  กล่ินพยอม     หมายเลขโทรศัพท... 0 2306 8746 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  1  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 3 นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางโทรศัพท) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 สํานักงานเทศบาล ต.ทาวุง 

จ.ลพบุรี (กปค.สถค.) 

2  พ.ย.50 

14.20 

14.23 3  นาที 1 

2 ไมแจง (บท.กกล.) 26 ธ.ค.51 

10.12 

10.14 2  นาที 1 

3 Think center Asia 

(บท.กพข.) 

13 พ.ค.51 

10.45 

10.48 3  นาที 1 

4 หน.พิษณุโลก  

(บท.กพข.) 

22 ม.ค.51 

09.45 

09.47 2  นาที 1 

5 อบต.บางไผ (บท.กพข.) 19 ม.ค.51 

11.15 

11.17 2  นาที 1 

6 ประชาชน (บท.กพข.) 12 มี.ค.51 

12.10 

12.12 2  นาที 1 

7 ศพส. หนวย 7 

(ฝชป.กพข.) 

17 เม.ย.51 

10.17 

10.19 2  นาที 1 

8 คุณผุสดี จ.ชลบุรี   

(บท.กกล.) 

18 เม.ย.51 

10.15 

10.18 3  นาที 1 

9 ไมแจง (บท.กกล.) 18 เม.ย.51 

10.21 

10.23 2  นาที 1 

10 สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

(บท.กกล.) 

21 เม.ย.51 

13.19 

13.21 2  นาที 1 

11 เครือขายสตรี  (บท.กกล.) 22 เม.ย.51 

10.14 

10.16 2  นาที 1 
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(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

12 ประชาชน จ.สมุทรสาคร 

(บท.กกล.) 

25 เม.ย.51 

10.35 

10.37 2  นาที 1 

13 อบจ.กาฬสินธุ ตัวช้ีวัด 

(บท.กพข.) 

29 เม.ย.51 

10.45 

10.47 2  นาที 1 

14 เครือขาย  

จ.นครศรีธรรมราช 

(บท.กพข.) 

19 เม.ย.51 

09.45 

09.47 2  นาที 1 

15 มูลนิธิผูหญิง (บท.กกล.) 30 เม.ย.51 

09.38 

09.39 1  นาที 1 

16 มูลนิธิผูหญิง (บท.สญช.) 30 เม.ย.51 

10.45 

10.47 2  นาที 1 

17 ศพส. หนวย 13  

จ.เชียงใหม (ฝชป.กพข.) 

พ.ค.51 

14.25 

14.27 2  นาที 1 

18 ศพส. หนวย 49 จ.ราชบุรี 

(ฝปช.กพข.) 

พ.ค.51 

11.08 

11.12 4  นาที 0 

19 ประชาชน (บท.สญช.) 22 พ.ค.51 

10.25 

10.26 1  นาที 1 

20 ไมแจง (บท.กกล.) 23 พ.ค.51 

10.15 

10.17 2  นาที 1 

21 อบจ.นครนายก 

(บท.สญช.) 

16 ก.ค.51 

11.10 

11.11 1  นาที 1 

22 นักศึกษา ม.ราชภัฏสวน

ดุสิต (บท.สญช.) 

3 ก.ค.51 

15.50 

15.52 2 นาที 1 

23 คณะกรรมการพัฒนา

สตรี  จ.นนทบุรี 

(บท.สญช.) 

6 ส.ค. 51 

13.55 

13.56 1  นาที 1 

24 สภาคนพิการแหง

ประเทศไทย (บท.สญช.) 

24 ก.ย.51 

13.20 

13.21 1  นาที 1 

25 อบต.หนองกระทุม  

จ.นครราชสีมา(บท.กพข.) 

15 ก.ค. 51 

10.10 

10.11 1  นาที 1 
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(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

26 เทศบาล ต.ดอนยายหอม 

จ.นครปฐม (บท.กพข.) 

16 ก.ค.51 

14.12 

14.14 2  นาที 1 

27 อบต.แมกอด จ.ลําปาง 

(บท.กพข.) 

29 ก.ค. 51 

09.50 

09.51 1  นาที 1 

28 เทศบาล ต.บางกระดี  

จ.ปทุมธานี (บท.กพข.) 

31  ก.ค. 51 

11.55 

11.56 1  นาที 1 

29 พมจ.ราชบุรี 14 ก.ค. 51 

10.00 

10.02 2  นาที 1 

30 พมจ.นครราชสีมา 14 ก.ค. 51 

14.00 

14.01 1  นาที 1 

31 ศพส.จ.นครสวรรค 15 ก.ค. 51 

14.50 

14.51 1  นาที 1 

32 พมจ.อุทัยธานี 15 ก.ค. 51 

14.56 

14.58 2  นาที 1 

33 พมจ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 51 

15.11 

15.13 2  นาที 1 

34 พมจ.ชุมพร 15 ก.ค. 51 

15.30 

15.31 1  นาที 1 

35 พมจ.นครราชสีมา 15 ก.ค. 51 

15.40 

15.43 3 นาที 1 

36 พมจ.ปตตานี 15 ก.ค. 51 

16.58 

16.59 1  นาที 1 

37 พมจ.หนองบัวลําภู 16 ก.ค.51 

11.12 

11.15 3  นาที 1 

38 ศพส.จันทบุรี 

(ผชป.กพข.) 

11 ส.ค.51 

14.10 

14.13 3  นาที 1 

39 กลุมเครือขายสตรี  

จ.นครศรีธรรมราช 

29 เม.ย.51 

09.42 

09.45 3 นาที 1 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

40 เครือขายสตรี  

จ.กําแพงเพชร 

16 มิ.ย.51 

15.15 

15.18 3  นาที 1 

41 ศพส. หนวยที่ 13  

จ.เชียงใหม 

พ.ค.51 

14.25 

14.27 2  นาที 1 

42 ศพส. หนวยที่ 49  

จ.ราชบุรี 

พ.ค.51 

11.08 

11.12 4  นาที 0 

43 ศพส.หนวยที่ 7 17 เม.ย.51 

10.17 

10.19 2  นาที 1 

44 ศพส.จันทบุรี 

(ผชป.กพข.) 

5 มิ.ย. 51 

10.37 

10.40 3  นาที 1 

45 เครือขายสตรี จ.อุทัยธานี 6 มิ.ย. 51 

14.22 

14.25 3  นาที 1 

46 พมจ.สตูล 2 ก.ย.51 

10.20 

10.23 3  นาที 1 

47 สสว.4 

 

14 ส.ค.51 

09.40 

09.42 2  นาที 1 

48 อ.รุงศักด์ิ รร.สวนกุหลาบ 

 

23 ก.ค.51 

15.06 

15.09 3  นาที 1 

49 พมจ.ระยอง 

 

23 มิ.ย.51 

11.05 

11.07 2  นาที 1 

50 พระอาจารยสุรพงษ

(ประสาน) พระวิทยากร 

13 มิ.ย.51 

09.04 

09.07 3  นาที 1 

51 อาจารย รร.สวนกุหลาบ

ปทุม 

9  มิ.ย.51 

14.30 

14.32 2  นาที 1 

52 คุณเสาวรักษ  สภาคน

พิการ 

22 ก.ย.51 

15.30 

15.32 2  นาที 1 

53 เทศบาลตําบลบานตอง 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

23 ก.ย.51 

12.35 

12.37 2 นาที 1 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

กระบวนงานลําดับที่     1 (1.2) ชื่อกระบวนงาน การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
                         (ทางเว็บบอรด) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กองกลาง  
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นางภัทรียา  กล่ินพยอม     หมายเลขโทรศัพท   0 2306 8746 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  1   ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ   5  นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บบอรด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 เจาหนาที่ประสาน

เครือขาย 

9  ม.ค. 51       

13.45 น. 

9 ม.ค. 51   

13.50 น. 

5  นาที 1 

2 บริษัท JSL 22  พ.ค. 51   

10.40 น. 

22  พ.ค. 51   

10.42 น. 

2  นาที 1 

3 แหมม (ถูกก๊ิกสามีโทร

กวน) 

31 พ.ค. 51   

23.43 น. 

2  มิ.ย. 51   

13.43 น. 

> 5 นาที 0 

4 ชัยรัตน (ภาพเหยียบยํ่า

คนไทย) 

4 มิ.ย. 51       

17 .15 น. 

4  มิ.ย. 51    

17.19 น. 

4  นาที 1 

5 Katoon ( CD โปเกล่ือน

หาดใหญ) 

4 มิ.ย. 51       

22.50 น. 

5 มิ.ย. 51    

08.39 น. 

> 5 นาที 0 

6 คนเทศบาล (ตองการแบบ 

ส.ณ. 3) 

9  มิ.ย. 51   

12.06 น. 

9 มิ.ย. 51   

12.10 น. 

4  นาที 1 

7 นักศึกษา (ขอรายละเอียด 

สค.) 

10 มิ.ย. 51   

12.13  น. 

10 มิ.ย. 51   

12.15  น. 

2  นาที 1 

8 กะถิน (แจงบทความไม

เหมาะสม) 

10 มิ.ย. 51     

15.35 น 

10 มิ.ย. 51    

15.38 น. 

3  นาที 1 

9 ผูปฏิบัติ (ขอตัวอยางตรา

ประทับนายทะเบียน) 

5 ส.ค. 51    

11.22 น. 

5 ส.ค. 51    

11.24 น. 

3  นาที 1 

10 ผูปฏิบัติ (ขอตัวอยางตรา

ประทับนายทะเบียน 

อีกคร้ัง) 

6 ส.ค. 51    

08.38 น. 

6 ส.ค. 51  

08.40 น. 

2  นาที 1 

11 ปาน (ขอขอมูล

สถานการณความ

ปลอดภัยของสตรี) 

24 ส.ค. 51   

06.53 น. 

24 ส.ค. 51   

08.34 น. 

4  นาที 1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บบอรด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

12 ณัชชารีย  กุศลฯ (รบกวน

ตรวจสอบ) 

20 ก.ย. 51     

12.09 น. 

20 ก.ย. 51    

13.13 น. 

1 ชั่วโมง 4 นาที 0 

13 ผูปฏิบัติ (ณาปนกิจ

สงเคราะห) 

2 ต.ค. 51       

09.55 น. 

2 ต.ค. 51     

15.05 น. 

5  นาที 1 

 
กระบวนงานลําดับที่     1 (1.3) ชื่อกระบวนงาน การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

                        (ทางจดหมายราชการ) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กองกลาง  
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นางภัทรียา  กล่ินพยอม     หมายเลขโทรศัพท... 0 2306 8746 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  1  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 10 ชั่วโมง 30 นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางหนังสือ) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 สํานักสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 

8 พ.ย.50 8 พ.ย.50 7  ชม. 1 

2 สภาสตรีแหงชาติในพระ

บรมราชินูปถัมภ 

13 พ.ย.50 13 พ.ย.50 7  ชม. 1 

3 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

9 ม.ค.51 9 ม.ค.51 10 ชม. 30 นาที 1 

4 สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว 

24 ม.ค.51 24 ม.ค.51 7  ชม. 1 

5 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

24 ม.ค.51 24 ม.ค.51 7  ชม. 1 

6 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

8 ก.พ.51 8 ก.พ.51 7  ชม. 1 

7 สํานัก สท. 12 ก.พ.51 12 ก.พ.51 7  ชม. 1 

8 พมจ.สุพรรณบุรี 19 ก.พ.51 19 ก.พ.51 10 ชม. 30 นาที 1 

9 พมจ.ชัยนาท 19 ก.พ.51 19 ก.พ.51 10 ชม. 30 นาที 1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

10 ร.ผอ.สค. ขอเอกสาร

ประกอบบรรยาย

วิทยาลัยฯปกครอง 

18 ก.พ.51 18 ก.พ.51 10 ชม. 30 นาที 1 

11 มูลนิธิผูหญิง (รับเอง) 1 พ.ค.51 1 พ.ค.51 7  ชม. 1 

12 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

28 พ.ค.51 28 พ.ค.51 10 ชม. 30 นาที 1 

13 เครือขายสตรี จ.อุตรดิตถ  

(แฟกซ) 

9 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

14 ศพค. จ.รอยเอ็ด หนวยที่ 

46 (ประสานโทรศัพทโดย

สงไปรษณีย) 

14 มิ.ย.51 

(3 ชม.) 

14 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

15 สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว 

17 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

16 สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว 

20 มิ.ย.51 20 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

17 โรงเรียนศรีจิตรา  

ปทุมธานี 

23 มิ.ย.51 23 มิ.ย.51 10 ชม. 30 นาที 1 

18 ศพค. จ.เพชรบูรณ หนวย 

38 (ประสานโทรศัพทโดย

สงไปรษณีย) 

26 มิ.ย.51 26 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

19 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

26 มิ.ย.51 26 มิ.ย.51 7  ชม. 1 

20 ศูนยพัฒนาสังคม (ศพส.) 

หนวยที่ 8 

21 เม.ย.51 21 เม.ย.51 10 นาที  

(สงแฟกซ) 

1 

21 ศูนยพัฒนาสังคม (ศพส.) 

หนวยที่ 37 จ.เพชรบุรี 

24 มิ.ย.51 24 มิ.ย.51 10 นาที  

(สงแฟกซ) 

1 

22 เครือขายสตรี จ.อุตรดิตถ 9 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51 10 นาที  

(สงแฟกซ) 

1 

23 ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 

46 จ.รอยเอ็ด 

14 มิ.ย.51 14 มิ.ย.51 3  ชม.  

(ไปรษณีย) 

1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

24 ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 

38 จ.เพชรบูรณ 

26 มิ.ย.51 26 มิ.ย.51 10 ชม. 30 นาที 1 

25 ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 

6 จ.จันทบุรี 

12 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51 4  ชั่วโมง 1 

26 ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 

43 จ.แมฮองสอน 

พ.ค.51 พ.ค.51 10 ชม. 30 นาที 1 

27 กพสจ. จ.นนทบุรี 29 ก.ค.51 29 ก.ค.51 10 ชม. 30 นาที 1 

28 สํานักมาตรฐาน พม. 28 ส.ค.51 28 ส.ค.51 10 ชม. 30 นาที 1 

29 กองสงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

20 ส.ค.51 20 ส.ค.51 21  ชม. 0 

30 มูลนิธิผูหญิง 2 ก.ย.51 2 ก.ย.51 10 ชม. 30 นาที 1 
 
 
กระบวนงานลําดับที่  1  (1.4) ชื่อกระบวนงาน การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

                         (ทางเว็บไซต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กองกลาง  
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล.. นางภัทรียา  กล่ินพยอม     หมายเลขโทรศัพท... 0 2306 8746 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  1   ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ   3  วัน 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บไซด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 เชิญสัมมนาเว็บแตกตาง

ทําอยางไร (กวช) 

12 กพ 51 13 กพ 51 1 วัน 1 

2 การสานสัมพันธเครือขาย

ทองถ่ินไทยเพื่อสตรี

ครอบครัว (กพข) 

8 กพ 51 11 กพ 51 3 วัน 1 

3 โครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งเครือขายฯ (กพข) 

12 กพ 51 13 กพ 51 1 วัน 1 

4 ประกาศสอบราคา (กกล) 27 กพ 51 27 กพ 51 1 วัน 1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บไซด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

5 กลยุทธปองกัน

ปราบปรามทุจริต (กกล) 

27 กพ 51 29 กพ 51 2 วัน 1 

6 ปฏิทินการดําเนินงาน 

สค. (กวช) 

3 มีค 51 4 มีค 51 1 วัน 1 

7 สานสัมพันธเครือขาย

ปกครองทองถ่ิน 

19 มค 51 21 มค 51 2 วัน 1 

8 เชิญประชุมเชิงวิชาการ 

(กวช) 

3 มีค 51 5 มีค 51 2 วัน 1 

9 ประกาศสอบราคา (กกล) 1 เม.ย 51 1 เม.ย 51 1 วัน 1 

10 ปฏิทินการดําเนินงาน 

สค. (กวช) 

1 เม.ย 51 3 เม.ย 51 2 วัน 1 

11 โครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งเครือขายฯ (กพข) 

31 มีค 51 31 มีค 51 1 วัน 1 

12 อบรมเครือขายผูนํารุน

ใหม (กพข) 

24 เม.ย 51 25 เม.ย 51 1 วัน 1 

13 ประกาศสอบราคา (กกล) 30 เม.ย 51 30 เม.ย 51 1 วัน 1 

14 ประชุมคณะกรรมาธิการฯ 

ดานสตรี (สญช) 

2 พค 51 2 พค 51 1 วัน 1 

15 รายงานศูนยบริการ

ขอมูลภาครัฐ (กวช) 

13 พค 51 14 พค 51 1 วัน 1 

16 อบรมเปนวิทยากรสิทธิ

การเจิรญพันธ (สญช) 

12 พค 51 14 พค 51 2 วัน 1 

17 ผลการประเมินการปฏิบัติ 

การตามคํารับรอง (กพร) 

20 พค 51 21 พค 51 1 วัน 1 

18 การใชอินเตอรเน็ตอยาง

ปลอดภัย (กวช) 

2 มิย 51 4 มิย 51 2 วัน 1 

19 แผนพัฒนา กพ. (กกล) 28 พค 51 2 มิย 51 3 วัน 1 

20 ประกาศสอบราคา (กกล) 13 มิย 51 16 มิย 51 3 วัน 1 

21 ปฏิทินการดําเนินงาน 

สค. (กวช) 

30 มิย 51 30 มิย 51 1 วัน 1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บไซด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

22 ประชุมวิชาการระดับชาติ 

(สถค) 

10 มิย 51 12 มิย 51 2 วัน 1 

23 ปรับปรุง Homepege 

ศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน (สถค) 

7 กค 51 9 กค 51 2 วัน 1 

24 ติดต้ังแถบประชาสัมพันธ

เขาสูเว็บไซด (กวช) 

7 กค 51 9 กค 51 2 วัน 1 

25 บทความครอบครัว

คุณธรรมนําสังคมไทย

เขมแข็ง (กพข) 

7 กค 51 7 กค 51 1 วัน 1 

26 โครงการเสริมสรางความ

เขาใจ พ.ร.บ.ความ

รุนแรงฯ (สถค) 

5 สค 51 6 สค 51 1 วัน 1 

27 กฏหมายอนุสัญญาท่ี

ความรับผิดชอบ สค. 

(กกล) 

21 กค 51 24 กค 51 3 วัน 1 

28 ฐานขอมูลภาครัฐ 

สมาคมฌาปนกิจ (สถค) 

24 กค 51 25 กค 51 1 วัน 1 

29 ปฏิทินการดําเนนิงาน สค. 28 กค 51 29 กค 51 1 วัน 1 

30 เว็บไซดคลังขอมูล พม. 

(กกล) 

25 กค 51 28 กค 51 3 วัน 1 

31 โครงการเสริมสรางพลัง

ความดีเพื่อสตรี 

ครอบครัว (กพข) 

31 กค 51 31 กค 51 1 วัน 1 

32 ศูนยบริการขอมูลภาครัฐ 

(กวช) 

19 สค 51 20 สค 51 1 วัน 1 

33 คําอธิบาย พ.ร.บ. ความ

รุนแรง 

18 สค 51 19 สค 51 1 วัน 1 

34 รายงานประจําป 2550 19 สค 51 21 สค 51 2 วัน 1 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 
(ทางเว็บไซด) 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

35 สงเสริมพลังความดีเพื่อ

สตรี ครอบครัว (กพข) 

20 สค 51 21 สค 51 1 วัน 1 

36 โครงการเสริมสราง

สมรรถนะบุคคลฯ ภาครัฐ 

(สญช) 

30 กย 51 1 ตค 51 1 วัน 1 

37 พ.ร.บ. ระเบียบตางๆ ใน

กกล (กกล) 

30 กย 51 1 ตค 51 1 วัน 1 

38 มาตรการปองกัน

ปราบปรามทุจริต (กกล) 

16 กย 51 17 กย 51 1 วัน 1 

39 ศูนยบริการขอมูลภาครัฐ 

(กวช) 

18 กย 51 19 กย 51 1 วัน 1 

40 ประกาศสอบราคา (กกล) 17 กย 51 17 กย 51 1 วัน 1 

41 ประกาศสอบราคา (กกล) 15 กย 51 15 กย 51 1 วัน 1 

42 ประกาศสอบราคา (กกล) 15 กย 51 15 กย 51 1 วัน 1 

43 ประกาศผล อปท ดีเดน 

(กพข) 

1 ตค 51 21 ตค 51 1 วัน 1 

 
 

 

การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
1. การใหบริการขอมูลขาวสารและการ

เผยแพรประชาสัมพันธ 
  

 1) ใหบริการ ฯ ผานโทรศัพท ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 2) ใหบริการผานเว็บบอรด ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 3) ใหบริการผานจดหมายราชการ ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 4) ใหบริการผานเว็บไซด ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก การ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่     2 ชื่อกระบวนงาน การเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแก
องคกรภาครัฐ 

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

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลา
เริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 กรมศิลปากร 27 กพ. 51 21 มีค. 51 11 วัน 0 
2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 มีค. 51 20 มีค. 51 4 วัน 1 
3 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช 

12 มีค. 51 21 มีค. 51 5 วัน 1 

4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 17 เม.ย. 
51 

30 เม.ย. 51 4 วัน 1 

5 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 9 เม.ย. 51 2 พค. 51 4 วัน 1 
6 องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

จังหวัดสมุทรปราการ 
14 พค. 51 28 พค. 51 5 วัน 1 

7 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 พค. 51 30 พค. 51 4 วัน 1 
8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 
28 พค. 51 12 มิย. 51 6 วัน 1 

9 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 27 พค. 51 25 มิย. 51 5 วัน 1 

10 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 20 มิย. 51 11 กค. 51 3 วัน 1 

11 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

21 กค. 51 20 สค. 51 4 วัน 1 

12 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 22 สค. 51 2 กย. 51 8 วัน 0 
 

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
2. การสรางเสริมบทบาทความสัมพันธ 

หญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
  

 1) การขออนุมัติวิทยากรเพ่ือการ
ฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข… 

 2) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมและ
บริบทของแตละหนวยงาน 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 3)การจัดทําเอกสารประกอบคํา
บรรยายและเอกสารเผยแพรการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชาย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 4) การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 

ชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ     
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

1. การใหบริการ
ขอมูลขาวสารและ
การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

0.5 
 

      

 1) ผานโทรศัพท 0.125 3 นาที 51 53 96.23 5 0.625 

 2) ผานเว็บบอรด 0.125 5 นาที 
 

10 13 76.92 3.69 0.4613 

 3) ผานจดหมาย
ราชการ 

0.125 10 ชั่วโมง 
30 นาที 

29 30 96.67 5 0.625 

 4) ผานเว็บไซด 0.125 
 

21 ชั่วโมง  
(3 วัน/คร้ัง) 

43 43 100 5 0.625 
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ชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ     
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน เทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

2. การสรางเสริม
บทบาท
ความสัมพันธ 
หญิงชายใหแก
องคกรภาครัฐ 

 
0.5 

 
6.50 วัน 

( 52 ชม. 
ทําการ) 

 
10 

 
12 

 

 
83.33 

 
4.33 

 
2.165 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 

4.5013 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผูรับบรกิารทีไ่ดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบรกิารทัง้หมด 

งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 

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

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัในการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

2 4.5013 4.5013 0.0900 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กระบวนงานที่ 1 การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 

1. สค. มีคณะทํางานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป ทุกสํานัก/กอง 

2. กําหนดหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชนติดตอขอขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธ 

3. สค. กําหนดขอบเขตการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพททางเว็บไซดและทางหนังสือ
ราชการ โดยจดัทําเปนแบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธไดตามเวลาที่
กําหนด 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 
5. จัดเก็บขอมลูการตอบคําถามตามเว็บบอรดของ สค. 
6. จัดเก็บขอมลูการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางเว็บไซด สค. www.women-family.go.th 

               7. สค. จัดทําประกาศกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานใหประชาชนทราบ โดยปรับเปลี่ยน
กําหนดเวลาใหชัดเจนและสะดวกในการนับโดยกําหนดใหเปนชั่วโมงและนาที 
 
กระบวนงานที่ 2 : การใหบริการการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
ระยะกอนการดําเนินงานฝกอบรม ( 3 ขัน้ตอน ) 

ดําเนินงานขออนุมัติไปราชการเพื่อฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ พรอมกับปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบรบิทของแตละหนวยงานท่ีรองขอมา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม ซึ่งเปนการปฏิบัติงานใน 3 ขั้นตอนงานไปพรอม ๆ กัน ( รวม 3 ขั้นตอน ตามประกาศ 
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สค. เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เปนระยะเวลา 5.5 วัน ) 
ระยะฝกอบรม 

ขึ้นกับจํานวนผูรับการอบรม  หลักสูตร และชวงระยะเวลาของแตละหนวยงาน ซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุม และกระบวนงานนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหลังการฝกอบรม 
                ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร ( 1 ขัน้ตอน ตามประกาศ สค. 
เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เปนระยะเวลา 2 วัน ) 
   การปฏิบัติงาน 
            กรมศิลปากร 

     1.ไดรับเชิญจากรมศิลปากรเพื่อเปนวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อ
เสริมสรางความตระหนักในการเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 

                   4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
           กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.ไดรับเชญิจากรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเปนวิทยากรในการฝกอบรมหลักสูตร   
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที ่9 ของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย  
 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร            

         กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช        
                 1.ไดรับเชิญจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อเปนวิทยากรในการประชมุ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติวาดวยเกณฑคุณภาพการบริการภาครัฐ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
                  2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                  3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                  4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
        สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                 1.ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพือ่เปนวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง “การ
เสริมสรางความเสมอภาคบทบาทหญิงชาย” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
         สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
                  1.ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพือ่เปนวิทยากรในการฝกอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญงิชาย” ระหวางวันที่ 29 – 30 เมษายน 2551  
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                  2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                  3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                  4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร              
          องคการบริหารสวนตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ 
                  1.ไดรับเชิญจากองคการบรหิารสวนตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเปนวิทยากร
บรรยายในการฝกอบรมกลุมสตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร  
          กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 1.ไดรับเชิญจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
วิชาการ “การผสานบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
                 1.ไดรับเชิญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังานเพื่อเปนวิทยากรบรรยายใน
การฝกอบรมในหัวขอ “การสรางความเขาใจเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร  
          สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
                 1.ไดรับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การเสริมสรางเจตคติ
ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญงิชายในสวนราชการ” ระหวางวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย 
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
          สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
                 1.ไดรับเชิญจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อเปนวิทยากรบรรยายในการอบรม
เรื่อง “การสรางความตระหนักดานมิติหญิงชายเพื่อสนับสนุนการทํางานอยางมีบูรณาการ” เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2551 
                 2.ขออนุมติัขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย      
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
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           สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                 1.ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนวิทยากรบรรยายในการ
ฝกอบรมในหัวขอ “การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย      
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
           สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                 1.ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนวิทยากรบรรยายในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP) สป.มท. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551  
                 2.ขออนุมัติขาราชการไปราชการเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย      
                 3.จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม / จัดวิทยากรบรรยายตามหัวขอที่กําหนด 
                 4.สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

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

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

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีของผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชายและบทบาทหนาท่ีของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

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

        4.การประชุมหารือกอนการดําเนินงาน และสรุป ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการฝกอบรม 

              5.องคความรูของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
              6.การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1.กฎหรือระเบยีบขอบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
2.ภารกิจของแตละหนวยงานท่ีขอรับการสนบัสนุนดานวิชาการมีความหลากหลาย แตกตางกัน 

ตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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หลักฐานอางอิง :   
กระบวนงานที่ 1 การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 

1.1 บันทึกการมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ ตอบขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ             
ที่ พม. 0401/3379 ลงวันที ่31 มีนาคม 2549 

1.2 กําหนดหมายเลขโทรศัพท สค. ตามเว็บไซด สค.  
1.3 แบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 
1.4 คูมือการติดตอ พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ 
1.5 สําเนาการดําเนินงานทางเว็บไซด สค. 
1.6 ประกาศ สค. เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 

กระบวนงานที่ 2 การสรางเสริมบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
2.1 หนงัสือวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดวนที่สุด ที่ มท 0629/649 ลงวันที่ 11 

มีนาคม 2551 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
2.2 บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/671 ลงวันที่ 

17 มีนาคม 2551 เรือ่ง ขออนมุัติไปราชการในการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รุนที่ 9 ของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3 บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดวนที่สุด ที่ พม 0403/724 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2551 เรือ่ง สรุปผลการใหความรู เรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ในการ
ฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9  

2.4 หนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0401/705 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอเชญิเปน
วิทยากร 

2.5 บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/632 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2551 เรื่อง ขออนุมัติไปราชการในการสัมมนา เรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อเสริมสรางความตระหนักใน
การเสริมสรางบทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

2.6 บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/632 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2551 เรื่อง สรปุผลการสัมมนาเรื่อง “กาวยางที่เทาเทียม” เพื่อเสริมสรางความตระหนักในการเสริมสราง
บทบาทหญิงชายใหกับผูบริหารและขาราชการของกรมศิลปากร  

2.7 หนงัสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที ่ทส 0901.4/4214 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2551 เรื่องขอเชิญวิทยากร  

2.8 บันทึกสํานกัสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/673 ลงวันที่ 14 มนีาคม 2551 
เรื่อง ขออนุมัติขาราชการไปเปนวิทยากร  

2.9 บันทึกขอความสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ที่ พม 0403/738 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2551  เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติวาดวยเกณฑคุณภาพการบริการภาครัฐ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช        

2.10 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 0209/01306 ลงวันที ่31 มนีาคม 2551 เรือ่งขอเชญิ
วิทยากร  
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2.11 บันทึกขอความ ที่ พม 0403/890 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่องขออนุมัติไปราชการใน
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญงิชาย”  

2.12 บันทึกขอความ ที่ พม 0403/1057 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เรือ่งสรุปผลการฝกอบรม
หลักสูตร “การเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย”   

2.13 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดวนทีสุ่ด ที่ วช 0001.2/1814 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2551  

2.14 บันทึกขอความ ดวนมาก ที่ พม 0403/970 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 เรือ่งขออนมุัติไป
ราชการในโครงการประชุมชีแ้จงเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับ “การเสริมสรางความเสมอภาคบทบาท   
หญิงชาย” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

2.15 บันทึกขอความ ที่ พม 0403/1054 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 เรื่องสรุปผลโครงการประชุม
ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับ “การเสริมสรางความเสมอภาคบทบาทหญิงชาย” สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

2.16 หนังสือกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดวนที่สุด ที่ มท 0629/3568 ลงวันที ่13 
พฤษภาคม 2551 เรือ่ง ขอความมนุเคราะหสนับสนุนวิทยากรบรรยาย  

2.17 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1182 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เรื่องขออนุมัติไปราชการ
เพื่อเปนวิทยากร กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

2.18 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1268 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เรื่องสรุปผลการรวมเปน
วิทยากรโรงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 4 ของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.19 หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบางแกว ที่ สป 71906/696 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 
เรื่องขอรับการสนับสนุนวิทยากร 

2.20 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1161 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เรื่องขออนุมัติไปราชการ
ในการฝกอบรมกลุมสตรีขององคการบรหิารสวนตําบลบางแกว  

2.21 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1237 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่องสรุปผลการอบรมกลุม
สตรีองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

2.22 หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ พน 0503/20 ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2551 เรือ่งขอเชญิวิทยากร 

2.23 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1236 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่องขออนุมัติไปราชการ
เพื่อเปนวิทยากร  

2.24 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1362 ลงวันที่ 12 มิถนุายน 2551 เรือ่งสรุปผลการฝกอบรม 
“การสรางความเขาใจเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

2.25 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/1653 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เรื่องขอเชิญ
เปนวิทยากร  

2.26 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1228 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่องขออนุมัติไปราชการ
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เพื่อเปนวิทยากร  
2.27 บันทึกขอความท่ี พม 0403/1481 ลงวันที่ 25 มิถนุายน 2551 เรือ่งสรุปผลการอบรม

โครงการเสริมสรางเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายแกบคุลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
เอกสารตามขอ 1.3 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 10 
เอกสารตามขอ 1.1-1.2,1.4-1.6 ,2.1-2.27  และเอกสารที่เกี่ยวของอืน่ๆ จัดเก็บไว ณ สค.                   
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ช่ือตัวช้ีวัด : 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง     
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย ใหมจันทรทอง                
 หัวหนาฝายการคลัง       

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

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ต.ค.49 – ก.ย.50) ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 ดําเนินการเปรยีบเทียบผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วิเคราะหสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ดําเนินการทบทวนภารกิจเพือ่จัดทําขอมูลผลผลิตยอย กจิกรรมยอย 
พรอมปรมิาณและหนวยนบัทั้งองคกร สําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2 ระดับ 3 3 0.0600 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด สค. ไดดําเนินการ ดังนี ้

1. ดําเนินการจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550   (ต.ค.
49 - ก.ย.50) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบญัชกีลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสําเนาหนังสือที่ พม 0401/ ว 415 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551   

2. ดําเนินการจัดทํารายงานเปรียบเทยีบผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ   พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3. ดําเนินการทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวย
นับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
              -  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                - 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 415 ลงวันที ่25 มกราคม 2551 เรื่อง ขอสงรายงานผลการคํานวณ

ตนทุนผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2. รายงานเปรยีบเทียบผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550    
             3. รายงานการประชุมการทบทวนภารกิจเพื่อจดัทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย 
 
เอกสารตามขอ    -   ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 11 
เอกสารตามขอ 1-3   และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  นายสุจิตต  ไตรพิทกัษ 
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :   คณะทํางาน PMQA  

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

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

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด รอยละ 15 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1)  จัดสงรายงานการประเมินองคกรภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
2) ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง   
    2.1  จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร ไดครบถวนทั้ง 15 คําถาม ตามแบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรม
รายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร 
    2.2  จัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ไดครบถวนทั้ง 90 คําถาม ตามแบบฟอรมที่ 2 
แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด(Checklist) 
    2.3  แสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอตามที่ปรากฏใน 7 หมวด ได
ครบถวนทั้ง 17 หัวขอ ตามแบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกร
ดวยตนเองตามรายหัวขอ 
    2.4  จัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ไดครบถวนทั้ง 7 หมวด ตามแบบฟอรมที่ 4 
แบบฟอรมรายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 
    2.5  จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร ได
ครบถวนทั้ง 7 หมวด ตามแบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรมรายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงและแบบฟอรมที่ 6 รายละเอียดแผนปรับปรุงองคกร 
    2.6  จดัทํารายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ ไดความครบถวน      
จํานวน  5 ครั้ง  
3) ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด ไดรวมรอยละ 98 
    และจํานวนหลักฐานประกอบการประเมินตนเอง  ทั้งหมด 38 รายการ จาก 40 รายการ  
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เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวช้ีวัดที่ 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง  รอยละ 1 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1                             28  พ.ย.51 

2 21  พ.ย. 51 

3 14  พ.ย. 51 

4 7  พ.ย. 51 

5 31 ต.ค. 51 

ตัวช้ีวัดที่ 12.2  ความครบถวนในการทาํรายงานการประเมินตนเอง  รอยละ 6 

เกณฑการใหคะแนน        การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 

(0.2) 
2 

(0.4) 
3 

(0.6) 
4 

(0.8) 
5 

(1.0) 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 
 

12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 
(90 คําถาม) ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟ
ระดับคะแนนการประเมินองคกรดวย
ตนเองตามรายหัวขอตามที่ปรากฏใน 7 
หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ( 7 
หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใน
การปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร*    
( 7 หมวด) 

1      

    5.1 ความครบถวนของการจัดทาํ
รายงานการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรบัปรุง (7หมวด) 

0.50 3 4 5 6 7 

    5.2 ความครบถวนของการจัดทาํแผน
ปรับปรุงองคกรอยางนอย 2 แผน 

0.50 0 - 1 - 2 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ผลการอบรมเกีย่วกับ PMQA ใหกับ
ผูบริหารของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 
 
 

- 2 

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

             

เกณฑ 
หมวดที่ 

จํานวน 
คําถาม 

คา 
น้ําหนัก
คะแนน 

 
(1) 

0-10 % 

 
(2) 

11-20% 

 
(3) 

21-30% 

 
(4) 

31-50% 

 
(5) 

51-100% 

1 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2 9 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

3 11 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

4 10 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

5 21 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

6 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

7 15 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รวม 90 10  

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

(1)  0.2 ระดับเบื้องตน          ( 0 – 10 คะแนน ) 

(2)  0.4 ระดับกําลังพัฒนา    ( 11 – 20 คะแนน ) 

(3)  0.6 ระดับดีปานกลาง     (21 – 30 คะแนน ) 

(4)  0.8 ระดับดีมาก              (31 – 50 คะแนน ) 

(5) 1.0 ระดับเปนเลิศ           ( 51 คะแนนขึ้นไป ) 

รวม  

 
12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบการประเมินตนเอง  ( รอยละ 5 ) 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด จํานวนหลักฐาน รอยละ/คะแนน 

(1)  0.2 24 60% 

(2)  0.4 28 70% 

(3)  0.6 32 80% 

(4)  0.8 36 90% 

(5) 1.0 40 100% 

รวม   
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

22  4.89 1.075 

12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง  

1 31 ต.ค. 2551 5 0.0500 

12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของความครบถวนของการจดัทํารายงาน
การประเมินองคกรดวยตนเอง   

6 5 5 0.3000 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 15 คําถาม 5 0.0500 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 (90 
คําถาม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

1 90 คําถาม 5 0.0500 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟ
ระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามรายหัวขอตามท่ีปรากฏใน 7 หมวด (17 
หัวขอ) 

1 7 หมวด  
17 หัวขอ 

5 0.0500 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุด
แข็งและโอกาสในการปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 7 หมวด 5 0.0500 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร* (7 หมวด) 

    

    5.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุง (7หมวด) 

0.50 7 หมวด 5 0.0025 

    5.2 ความครบถวนของการจัดทําแผน
ปรับปรุงองคกรอยางนอย 2 แผน 

0.50 2 แผน 5 0.0025 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผล
การอบรมเกี่ยวกับ PMQA ใหกบัผูบริหาร
ของสวนราชการ (2 ครั้ง) 
 
 
 

1 5 ครั้ง 5 0.0500 
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ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

12.3  ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด  

15  4.83 0.7250 

12.3.1 ผลคะแนนการประเมนิตนเองตาม
เกณฑ 7 หมวด 

10 98% 5 0.5000 

12.3.2 ความครบถวนของหลกัฐาน
ประกอบการประเมินตนเอง   

5 38 รายการ 4.5 0.2250 

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

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

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

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

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

    7.  ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 1 / 2551   ในวันที่ 21 เมษายน 2551 ณ หอง
ประชุมดรุณวิถี  เพื่อทบทวน และพิจารณาลักษณะองคกรรวมทั้งคาคะแนนในการประเมินผลในแตละหมวด 
และกําหนดแนวทางในการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงองคกร 

    8.  ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 2 / 2551   ในวันที่ 3 มถิุนายน 2551 ณ หอง
ประชุมดรุณวิถี  เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงองคกรป 2551  

    9. ผอ.สค. อนุมัติแนวทางการปรับปรุงองคกรประจําป 2551 ตามหนงัสือที่ พม.0405/392 ลงวันที ่
20 มิถนุายน 2551 
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  10. ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 3 / 2551   ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ หอง
ประชุม สค.เพือ่คัดลือกกระบวนงานที่สรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุน ไปจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ
มอบหมายผูดําเนินการ 

   11. ดําเนินการทบทวนและประเมินองคกรครั้งที่ 2 
        11.1 จัดทบทวน  ติดตามผลการปรับปรุงองคกร  และประเมิน สค. ครั้งที ่2  รวมทั้งการจัดทํา

รายงานตามแบบที่กําหนดระหวางวันที่ 1 – 3 กนัยายน 2551 ณ จ. ราชบุร ี
                   11.2 ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ เพื่อรวมพจิารณาผลการประเมินองคกรรอบที่ 2  
แนวทางในการปรับปรุงองคกร และแผนการปรับปรุงองคกร ในวันที ่15 และ 24 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุม
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. คณะทํางาน ฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน 

     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

                 -    ภาระในงานประจํามีมากทําใหเวลาในการดําเนินงานดานการประเมินองคกรมนีอยเพราะตอง
มีการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมประกอบการเขียนรายงาน 
หลักฐานอางอิง :  

   1. คําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 14/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 เรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางาน PMQA 

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

 3. หนังสือที่ พม 0405 / 86 ลงวันที่ 11 กมุภาพันธ 2551 รายงานสรุปการประชุมชี้แจง เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แกคณะผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง และคณะทํางาน วันที่ 8 
กุมภาพันธ 2551 โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

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

 5. หนังสือที่ พม. 0405/ 120 ลงวันที่ 3 มนีาคม 2551 เรือ่ง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินองคกรครั้งที ่1 

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2551 ณ หองประชุมดรุณวิถี 

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 2 / 2551 เมื่อวันที่   3  มิถุนายน  
2551 ณ หองประชุมดรุณวิถี 

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 3 / 2551 เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 
2551 ณ หองประชุม สค. 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 4 / 2551 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 
2551 ณ หองประชุม สค. 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 5 / 2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2551 ณ หองประชุม สค. 

 
เอกสารตามขอ 1-10 และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จดัเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการกองกลาง ผูจัดเกบ็ขอมลู :   หัวหนาฝายนิติการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

ช่ือตัวช้ีวัด : 13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

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

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

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

(1) พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

(2) ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบเพื่อใหงายตอการใชหรือ
ปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 

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

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวา
กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น  

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

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

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

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเรียบรอยแลว 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

1 ระดับ 5 5 0.0500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโดย

จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย ประจําป 2551 ตามแบบฟอรมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด และ
สงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
             -     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

รายละเอียดตัวชี้วัดทําลาชา 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาเอกสารจํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานกิจการสตรีและ

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

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

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

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
5. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0503/142  ลงวันที ่29 กรกฎาคม  2551 เรือ่ง การพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

เอกสารตามขอ 1-5 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 13.1 
และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

                   กรณีที่ 2 การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบให
เปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอนิเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

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

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

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

4 ไดมีการพัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเครื่องมือสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับลักษณะโครงสรางขอมูลในฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและสามารถ
สรางฐานดัชนขีอมูลอัตโนมัติเพื่อชวยเหลือการสืบคนเขาถึงขอมูลกฎหมาย
ในทันทีที่มีการประกาศใช ยกเลิก หรอืแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายและอนุบัญญัติ
มาชวยเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน การแสดงผล 
การปฏิบัติงานและเผยแพรการใหบริการบนเครือขายอินเตอรเน็ตแกสวน
ราชการตางๆ และประชาชนทั่วไปใหมีความสมบูรณ สะดวก และรวดเรว็ 

5 นําขอมูลกฎหมายตามโครงการฯออกเผยแพรใหบริการแกสาธารณะชน 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการฯ (ภายใน 30 กันยายน 2551) 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

2 ระดับ 5 5 0.1000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.ไดจัดทํารายงานการตรวจโครงสรางกฎหมายและอนุบัญญัติของสํานกังานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 
2.ไดดําเนินการแปลงขอมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ

ขอความ (Text File) ที่สามารถสืบคนลึกลงไปในเนื้อหาได  
3. ไดนําขอมูลกฎหมายและอนุบัญญัติที่แปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอความ (Text 

File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพือ่นํามาใชในการจัดทําเปนขอมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมาย
ฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวยระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

4.ไดมีเครื่องมอืสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะโครงสรางขอมูลในฐานขอมูล
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสและสามารถสรางฐานดัชนีขอมูลอตัโนมัติเพื่อชวยเหลือการสืบคนเขาถึงขอมลู
กฎหมายในทันทีที่มีการประกาศใช ยกเลิก หรอืแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและอนุบัญญัติมาชวยเพิ่มขีด
ความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน การแสดงผล การปฏิบัติงานและเผยแพรการใหบริการ     
บนเครือขายอินเตอรเน็ตแกสวนราชการตางๆ และประชาชนทั่วไปใหมีความสมบูรณ สะดวก และรวดเร็ว 

5.นําขอมูลกฎหมายตามโครงการฯออกเผยแพรใหบริการแกสาธารณะชน ภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในโครงการฯ (ภายใน 30 กนัยายน 2551) 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                 -   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

                     - 
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หลักฐานอางอิง :  
1.หนังสือกองกลางที่ พม 0401/3321 ลงวันที ่27 มถิุนายน 2551 เรือ่ง โครงสรางกฎหมายตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
2. สําเนาคูมือระบบฐานขอมูลกฎหมาย 

 
เอกสารตามขอ 1-2 ปรากฏอยูในภาคผนวก: หลักฐานอางอิงตัวช้ีวัดที่ 13.2 
และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดเก็บไว ณ สค. 

 




