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ตารางสรปุผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองการปฏบตัราิ ิ ิ ิ ชการ   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
          สาํนักงานกจการสตรีและสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์            ิ

                                                                                                                                                   รอบ  9  เดือน  

                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน 
 หนวย่  น้ําหนกั เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดาํเนนงานิ  

ตวัช้ีวดัผลการปฏบตัราชการิ ิ  วดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดาํเนน ิ

งาน 

คา่
คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
ถวง่

น้ําหนัก 

มตท่ี ิ ิ 1  มตด้านปริ ิ ะสทธผลิ ิ  (น้ําหนัก : ร้อยละ 45)    

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ระดบัความสาํเรจ็ของ
ร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในกา่
บรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบตัิ ิ

ราชการของกระทรวง (ร้อยละ 25) 

ระดบั 25         

1.1  ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรล่
เป้าหมายตามแผนปฏบตัราชการิ ิ

ของกระทรวง (ร้อยละ 23) 

          

1.1.1 ระดบัความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานพฒันาสวสัดกิารสงัคมและ 
สรา้งความมัน่คงในการดาํรงชวีติ 

ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดบั 2 1.5 0.0600 

1.1.2 ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันา
บรูณาการขอ้มลูดชันีทุนทางสงัคมและ
คณุภาพชวีติของไทย ขอ้มลูระบบเฝา้

ระวงัและเตอืนภยัทางสงัคม ใหเ้ชือ่มโยง
กบัศนูยบ์ญัชาการงานพฒันาสงัคม 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0500 

1.1.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันา
ดชันีทุนทางสงัคมและคณุภาพชวีติของ
ไทย 

          

        1.1.3(1) รอ้ยละความสาํเรจ็ใน
การจดัเกบ็ขอ้มลูดชันีทุนทางสงัคมและ
คณุภาพชวีติ 

รอ้ยละ 1 80 85 90 95 100 95% 4 0.0400 

         1.1.3(2) ระดบัความสาํเรจ็ใน
การจดัทําฐานขอ้มลูเชงิลกึของดชันีทุน
ทางสงัคมและคณุภาพชวีติ 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

         1.1.3(3) ระดบัความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินการเปลีย่นแปลงคา่ดชันีทุน
ทางสงัคมและคณุภาพชวีติ 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 
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 หนวย่  น้ําหนกั เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดาํเนนงานิ  
ตวัช้ีวดัผลการปฏบตัราชการิ ิ  วดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดาํเนน ิ

งาน 

คา่
คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
ถวง่

น้ําหนัก 

1.1.4 ระดบัความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารภายใต้
แผนบรูณาการการใหค้วามชว่ยเหลอื
แก่ผูถ้กูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพโดยมุง่
กลุ่มเปาหมายทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก้

ความรุนแรงในครอบครวั 

ระดบั 4.5 1 2 3 4 5 ระดบั 2 2 0.0900 

1.1.5 ระดบัความสาํเรจ็การแกไ้ข
ปญหาสงัคมและพฒันาคณุภาพชวีติั  

ระดบั 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250 

1.2  ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักในกา่ รดาํเนนกาิ
ตามแผนปฏบตัราชการของิ ิ
กระทรวงท่ีมีเป้าหมายรวมกนั่
ระหวางกระทรวง ่  

ระดบั 0  
กระทรวงไมม่แีผนปฏบิตัริาชการทีม่เีปาหมายรว่มกนัระหวา่ง้

กระทรวง 

1.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการ
พฒันาศนูยบ์รการรวมหรือิ ่
เคาน์เตอรบ์รการประชาชนิ  

ระดบั 2 1 2 3 4 5 ระดบั 5 3.5 0.0700 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ระดบัความสาํเรจ็ของร้อย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรล่
เป้าหมายตามแผนปฏบตัราชการของิ ิ
กลมุภารกจ่ ิ  

ระดบั 0 กระทรวงไมม่กีลุม่ภารกจิจงึไมม่ตีวัชีว้ดัซึง่เป็นแผนปฏบิตัริาชการ
ในลกัษณะของกลุม่ภารกจิ 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ระดบัความสาํเรจ็ของ
ร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในกา่
บรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบตัิ ิ
ราชการ/ภารกจหลกัิ /เอกสาร
งบประมาณรายจายฯ่  ของสวน่
ราชการระดบักรมหรอืเทียบเทา่  

          

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 ระดบัความสาํเรจ็ของ
ร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนั่ กในกา
บรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบตัิ ิ
ราชการ/ภารกจิ หลกั 

          

ตวัช้ีวดัท่ี  3.1.1 จาํนวน ศพค. ท่ีมี
คณะทาํงานของศนูยมี์เจตคติ
เก่ียวกบัความเสมอภาคและบทบาท
หญงชายในครอบครวัิ  

จาํนวน 2 0 
แห่ง 

37 
แหง่ 

75 
แหง่ 

112 
แหง่ 

150 
แหง่ 

N/A 1 0.0200 
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 หนวย่  น้ําหนกั เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดาํเนนงานิ  
ตวัช้ีวดัผลการปฏบตัิ ิราชการ วดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดาํเนน ิ

งาน 

คา่
คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
ถวง่

น้ําหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.2 ระดบัความสาํเรจ็
ของการดาํเนนงานการสงเสรมการิ ิ่
ปรบัเปล่ียนเจตคติด้านความ     
เสมอภาคในหนวยงานภาครฐั่  

ระดบั 2.5 1 2 3 4 5 ระดบั 2 2 0.0500 

ตวัช้ีวดัท่ี  3.1.3 ระดบัความสาํเรจ็ใน
การจดัการเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเรงดวน่ ่
ของสตรีและครอบครวั             

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 2 2 0.0600 

ตวัช้ีวดัท่ี  3.1.4  ผลสาํเรจ็ของการ
แปลงแผนพฒันาสตรีในชวง่
แผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคมิ
แหงชาต ฉบบัท่ี ่ ิ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  ไปสกูารปฏบตั ่ ิ ิ  

ระดบั 2.5 1 2 3 4 5 ระดบั 2.3 2.3 0.0575 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.5 จาํนวนศูนย์พฒันา
ค ร อ บ ค รั ว ใ น ชุ ม ช น ท่ี มี ก า ร
ดาํเนนงานผานเกณฑท่ี์กาํหนดิ ่  

จาํนวน 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250 

ตวัช้ีวดัท่ี  3.1.6   จาํนวนองคก์ร
ปกครองสวนท้องถนมีการบรรจุ่ ิ่
โครงการ/กจกรรมด้านการพฒันาิ
สตรีและครอบครวัในเทศบญัญติั/
ข้อบงัคบังบประมาณรายจาย่
ประจาํปี 2553 

จาํนวน 2.5 175 
เครอื
ขา่ย 

250 
เครอื
ขา่ย 

325 
เครอื
ขา่ย 

400
เครอื
ขา่ย 

 

475 
เครอื
ขา่ย 

41 1 0.0250 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 ระดบัความสาํเรจ็ 
ของร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนั่ กตาม 
เป้าหมายผลผลตของสวนราชการ ิ ่  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย่ )  

ระดบั 5 1 2 3 4 5 ระดบั 1 
(74.63%) 

1 0.0500 

มตท่ี ิ ิ 2  มตด้านคณุภาพการให้บรการิ ิ ิ  (น้ําหนัก : ร้อยละ15 )    

ตวัช้ีวดัท่ี 4 ร้อยละของระดบัความ
พึงพอใจของผู้รบับรการ ิ  

รอ้ย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0500 

ตวัช้ีวดัท่ี  5 ระดบัความสาํเรจ็ใน 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีสวนรวมในการแสดงความ่ ่  
คดเห็นิ  และรวมตดตามตรวจสอบ่ ิ

ผลการปฏบตัราชการิ ิ  

ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดบั 
2.5 

2.5 0.1000 
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 หนวย่  น้ําหนกั เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดาํเนนงานิ  
ตวัช้ีวดัผลการปฏบตัราชการิ ิ  วดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดาํเนน ิ

งาน 

คา่
คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนน
ถวง่

น้ําหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 6  ระดบัความสาํเรจ็ของ
การดาํเนนการตามมาตรการการิ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมชอบิ ิ  

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 
2.5 

2.5 0.0750 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 ระดบัความสาํเรจ็ในการ
เปดเผยข้อมลูขาวสารของราชการิ ่  

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 3 3 0.0900 

มตท่ี ิ ิ 3  มตด้านิ ิ ประสทธผลของการปฏบตัราชการ ิ ิ ิ ิ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)    

ตวัช้ีวดัท่ี 8 ร้อยละของอตัราการ
เบกจายเงนงบประมาณรายจายิ ิ่ ่
ลงทนุ 

รอ้ย
ละ 

4 68 71 74 77 80 N/A 1 0.0400 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 ระดบัความสาํเรจ็ของ
การตรวจสอบภายใน 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 
3.367 

3.367 0.1010 

ตวัช้ีวดัท่ี 10 ระดบัความสาํเรจ็ของ
การจดัทาํต้นทนุตอหนวยผลผลต่ ่ ิ  

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 3 3 0.0900 

ตวัช้ีวดัท่ี 11 ระดบัความสาํเรจ็ของ
การดาํเนนการตามมาตรการิ
ประหยดัพลงังานของสวนราชการ่  

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 2 2 0.0600 

ตวัช้ีวดัท่ี 12 ระดบัความสาํเรจ็ของ
ร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนั่ กในการรกัษ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บรการิ  

ระดบั 4 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0400 

ตวัช้ีวดัท่ี 13 ระดบัความสาํเรจ็ของ
การดาํเนนการตามแผนพฒันาิ
กฎหมายของสวนราชการ่  
 
 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

มตท่ี ิ ิ 4  มตด้านิ ิ การพฒันาองคก์ร (น้ําหนัก : ร้อยละ 25 )    
ตวัช้ีวดัท่ี 14 ระดบัความสาํเรจ็ของ
การพฒันาคณุภาพการบรหาริ
จดัการภาครฐั (PMQA) 

ระดบั 20 1 2 3 4 5 N/A 1 0.2000 

รวม  100        1.5585 
 
 

รายงาน ณ วนัที ่  16  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2552 
ผูร้ายงาน นางดารารตัน์  แกว้สลบัส ี                                 หน่วยงาน กลุ่มพฒันาระบบรหิาร 
ตาํแหน่ง หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบรหิาร                            โทรศพัท ์0 2306 8775-6                       
 
                                   

อยรูะหวางขอยกเวน้ตวัชีวดัเน่ืองจากไมมีแผนพฒันากฎหมาย่ ่ ่้  
หากไดรั้บการยกเวน้จะเพิมนาํหนกัไปที่ตวัชีวดัท่ี ่ ้ ้ 9,10 และ 11  



ปี 50 ปี 51 ปี 52 (ร้อยละ)

มิตทิี่1 ดา้นประสทธผิลิ : แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง 25 32.5 39.5 0

1.1.1
ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานพฒันาสวสัดกิารสงัคมและสรา้งความมัน่คงในการ
ดาํรงชวีติ

  -   - 
3 4 N/A 1

4
ระดบั 2 1.5

6 0

1.1.2
ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาบรูณาการขอ้มลูดชันทุีนทางสงัคมและคุณภาพชวีติ
ของไทย ขอ้มลูระบบเฝาระวงัและเตอืนภยัทางสงัคม ใหเ้ชือ่มโยงกบัศนูยบ์ญัชาการ้

งานพฒันาสงัคม

  -   - 

3 5 N/A 1

5

ระดบั 1 1

5

1.1.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาดชันทุีนทางสงัคมและคุณภาพชวีติของไทย 0

1.1.3(1) รอ้ยละความสาํเรจ็ในการจดัเกบ็ขอ้มลูดชันทุีนทางสงัคมและคุณภาพชวีติ
  -   - 

3 1 N/A 1
1

95 4
4

1.1.3(2) ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัทาํฐานขอ้มลูเชงิลกึของดชันทุีนทางสงัคมและ
คุณภาพชวีติ

  -   - 
3 3 N/A 1

3
N/A 1

3

1.1.3(3) ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนนิการเปลีย่นแปลงค่าดชันทุีนทางสงัคมและ
คุณภาพชวีติ

  -   - 
3 3 N/A 1

3
N/A 1

3

1.1.4
ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารภายใตแ้ผนบรูณาการการให้
ความชว่ยเหลอืแก่ผูถู้กละเมดิสทิธแิละเสรภีาพโดยมุ่งกลุ่มเปาหมายทีไ่ดร้บั้

ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครวั

  -   - 3 4.5 ระดบั 2 2

9

ระดบั 2 2

9

1.1.5 ระดบัความสาํเรจ็การแกไ้ขปญหาสงัคมและพฒันาคุณภาพชวีติั 3 2.5 N/A 1 2.5 N/A 1 2.5

1.3
ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาศนูยบ์รการรวมหรือเคาน์เตอรบ์รการิ ิ่

ประชาชน
3 2 2.5 2.5

5
ระดบั 5 3.5

7

ดา้นประสทธผิลิ : แผนปฏบิตัริาชการของกรมหรอืเทยีบเทา่ 20 25 28.75 0

3.1.1
จาํนวน ศพค. ทีม่คีณะทาํงานของศนูยม์เีจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาท
หญงิชายในครอบครวั

  -  - 3 2 N/A 1 2 N/A 1 2 0

3.1.2
ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิงานการสง่เสรมิการปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้นความ
เสมอภาคในหน่วยงานภาครฐั

  -  - 3 2.5 ระดบั 2 2 5 ระดบั 2 2 5 0

3.1.3 ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัการเรื่องทีเ่ป็นปญหาเร่งด่วนของสตรแีละครอบครวัั   -  - 3 3 ระดบั 1 1 3 ระดบั 2 2 6 0

3.1.4
ระดบัของความสาํเรจ็การจดัทาํแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554)

  -  - 3 2.5 ระดบั 2 2 5 ระดบั 2.3 2.3 5.75

3.1.5 จาํนวนศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนทีม่กีารดาํเนนิงานผา่นเกณฑท์ีก่าํหนด   -  - 75 2.5 N/A 1 2.5 N/A 1 2.5

3.1.6
จาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารบรรจุโครงการ/กจิกรรมดา้นการพฒันาสตรี
และครอบครวัในเทศบญัญตั/ิขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2553

  -  - 400 2.5 N/A 1 2.5 41 1 2.5

3.2
ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลติของสว่นราชการ ้

(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)
            5 5 3 5 ระดบั 1 1 5 ระดบั 1 1 5

มตท่ี ิ ิ 2 ด้านคณุภาพการให้บรการิ 15 25.5 31.5 0

4 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 76.35% 83.6 75 5 N/A 1 5 N/A 1 5 0

5
ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ และร่วมตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการ

3.40 4.40 5 4 ระดบั 1 1 4 ระดบั 2.5 2.5 10

6
ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามมาตรการการปองกนัและปราบปรามการ้

ทุจรติและประพฤตมิชิอบ
4.45 3.90 5 3 ระดบั 2.5 2.5 7.5 ระดบั 2.5 2.5 7.5

7 ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 3.00 5.00 5 3 ระดบั 3 3 9 ระดบั 3 3 9 0

มตท่ี ิ ิ 3 ดา้นประสทธภิาพของการปฏบิตัริาชการิ 20 32.966 36.101 0

8 รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 99.78% 64.22 5 4 N/A 1 4 N/A 1 4

9 ระดบัความสาํเรจ็ของการตรวจสอบภายใน  -  - 5 3 3.322 3.322 9.966 3.367 3.367 10.101 0

10 ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ 3.00 3.00 5 3 ระดบั 3 3 9 ระดบั 3 3 9 0

11 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 3.50 5.00 5 3 N/A 1 3 ระดบั 2 2 6 0

12
ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร

5.00 3.3782 5 4 N/A 1 4 N/A 1 4 0

13 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามแผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการ 5 5 5 3 N/A 1 3 N/A 1 3 0

มตท่ี ิ ิ 4 ดา้นการพฒันาองคก์ร 20 20 20 0

14 ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหารจดัการภาครฐัิ (PMQA) 5 4.4318 5 20 N/A 1 20 N/A 1 20 0

รวม 100 135.966 155.851 0
คะแนนเตม็ 5 1.3597 1.5585 0.00

แบบฟอรม์รายงานการประเมนิผลตนเองของสานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ํ (Sar Card)

ลาํดับที่ ตัวชีวั้ด ข้อมลพืน้ฐานู เป้าหมาย นํา้หนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน



ปี 50 ปี 51 ปี 52 (ร้อยละ)

ลาํดับที่ ตัวชีวั้ด ข้อมลพืน้ฐานู เป้าหมาย นํา้หนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

หมายเหต:ุ ผลการประเมนตนเองิ  = 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 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตวัช้ีวดัท่ี  3.1.1 จาํนวน ศพค. ท่ีมีคณะทาํงานของศนูยมี์เจตคตเก่ียวกบัคิ วามเสมอภาคและ
บทบาทหญงชายในครอบครวัิ  

ผู้กาํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
นางอนุสรณ์  อนิทรก์าํแพง    
ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย  
นางภรภทัร  เพง่ไพฑรูย ์       
ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั             

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้ากลุ่มการสง่เสรมิการบรูณาการมติหิญงิชาย     
หวัหน้ากลุ่มการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
ครอบครวั  
   

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

คาํอธบายิ  : 
               กจิกรรมโครงการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในครอบครวั หมายถงึ โครงการสง่เสรมิความเสมอ
ภาคหญงิชายในครอบครวั ประจาํปี 2552 
    วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 
สนับสนุนนโยบายสง่เสรมิครอบครวัเขม้แขง็ตัง้แต่ระดบัชุมชน เพือ่เป็นพืน้ฐานไปสูก่ารแกไ้ขปญหาสงัคมในั

ระดบัต่างๆ สง่เสรมิการเรยีนรูข้องครอบครวั การเคารพศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย ์และสง่เสรมิความเสมอภาค์
ระหวา่งหญงิชาย เพือ่ปองกนัและแกไ้ขปญหาของเยาวชน ปญหาครอบครวั ชุมชน และสงัคม โดยเริม่จากใน้ ั ั

ครอบครวัตนเองก่อน (แกท้ีต่น้เหตุ)  
    กลุม่เปาหมาย คอื คณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวั้ ในชุมชน (ศพค.) จงัหวดัละ 2 แห่ง รวม 150 
แหง่  
               กาํหนดดาํเนินการในพืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ตามลาํดบั 
               เนื้อหาการอบรม เพื่อใหก้ลุ่มเปาหมายไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปรบัเปลีย่นเจตคต ิ ้

ดา้นความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั โดยมเีน้ือหา 2 สว่น ไดแ้ก่  
    1. กระบวนการสร้างความตระหนักเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย (เพศ บทบาทความสมัพนัธ ์ 
หญงิชาย และการขดัเกลาบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายในสงัคมไทย)     
    2. การวเิคราะหบ์ทบาทความสมัพนัธห์ญงิชาย (การแบ่งงานกนัระหวา่งหญงิชายในครอบครวัและ
มติหิญงิชายกบัสายสมัพนัธใ์นครอบครวั   
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

จาํนวน ศพค. ท่ีมีคณะทาํงานของศนูยมี์เจตคตเก่ียวกบัความเสมอภาคิ

และบทบาทหญงชายในครอบครวั ิ (แหง่ ) 
N/A 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

0 แหง่ 37 แหง่ 75 แหง่ 112 แหง่ 150 แหง่  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

จาํนวน ศพค. ท่ีมีคณะทาํงานของ
ศนูยมี์เจตคตเก่ียวกบัความิ เสมอ
ภาคและบทบาทหญงชายในิ

ครอบครวั  

2 N/A 1 0.0200 

 
คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการิ :  

สาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายไดด้าํเนินการตามตวัชีว้ดั จาํนวน ศพค. ทีม่คีณะทาํงาน
ของศนูยม์เีจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั  ดงันี้ 

 1. การสมัมนาเชงปฏบตัการจดัทาํหลกัสตูรการปรบัเปล่ียนเจตคตเก่ียวกบัความเสมอภาคและิ ิ ิ ิ

บทบาทหญงชายิ ในครอบครวั 
สํานักส่งเสรมิความเสมอภาคหญิงชายได้ดําเนินการจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารจดัทําหลกัสูตรการ

ปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั ระหว่างวนัที ่6-8 ธนัวาคม 2551 
ณ โรงแรมโรสกาเดน้ รเิวอรไ์ซด ์(สวนสามพราน) จงัหวดันครปฐม เพือ่จดัทาํหลกัสตูรการปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบั
ความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัซึ่งเป็นการดําเนินงานตามตวัชี้วดัที่ 3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มี
คณะทํางานของศูนย์มเีจตคตเิกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีส่าํนักส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย สาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
และกองส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่าย จํานวน 23 คน (หญิง 20 คน ชาย 3 คน) กระบวนการสมัมนาประกอบด้วย การ
บรรยายสรุป “หลักสูตรการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว” โดย ผศ. นาถฤดี เด่นดวง จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล การประชุมกลุ่มย่อยในประเดน็ “การจดัทําเน้ือหาหลกัสตูรการปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบัความเสมอ
ภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั” การบรรยายเรื่อง “การนํารูปแบบวทิยากรกระบวนการมาประยุกต์กบัหลกัสูตรการ
ปรบัเปลี่ยนเจตคตเิกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั” โดย นายไพบูลย์ บูรณสนัต ิและทมี
วทิยากรจากบรษิทั แปลน โมทฟิ จาํกดั  

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดจ้ดัทําร่างหลกัสตูรการปรบัเปลีย่นเจตคตเิกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาท
หญงิชายในครอบครวั 5 หลกัสตูร ซึง่สาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายไดนํ้ารา่งหลกัสตูรทัง้หมดมาสรุป
และปรบัปรุงเป็นหลกัสูตรปฏิบตักิารปรบัเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครวั และนําไปใชใ้นการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาท
หญงิชายในครอบครวั ซึ่งสาํนักส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชายไดด้ําเนินการจดัร่วมกบัสาํนักส่งเสรมิ
สถาบนัครอบครวั เนื่องจากมกีลุ่มเปาหมายในการทํางานร่วมกนั คอื ศูนยพ์ฒันา้ ครอบครวัในชุมชน โดยสํานัก
ส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัจดัการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการ “ผลกัดนัมาตรฐานศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชนสู่การ
ปฏบิตั”ิ และสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบัความเสมอ
ภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั” 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   8   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

2.  การสมัมนาเชงปฏบตัการปรบัเปล่ียนเจตคตเก่ียวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงชายในครอบครวัิ ิ ิ ิ ิ   
4   ภาค 

2.1 วตัถปุระสงค ์ เพือ่เสรมิสรา้งเจตคตดิา้นความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัใหแ้ก่
คณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และเพือ่สนบัสนุนนโยบายสง่เสรมิครอบครวัเขม้แขง็ตัง้แต่ระดบัชุมชน 
ใหเ้ป็นพืน้ฐานไปสูก่ารแกไ้ขปญหาสงัคมในระดบัต่าง ๆ รวมทัง้ั เพือ่ทดลองใชห้ลกัสตูรการปรบัเปลีย่นเจตคติ
เกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั 

2.2 กลมุเป้าหมาย่   ประกอบดว้ย คณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน เจา้หน้าที่
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และเจา้หน้าทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัผูร้บัผดิชอบ
งานศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน รวมทัง้ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีส่าํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั การ
สมัมนาฯ จดัขึน้รวม  4  ครัง้ใน 4 ภาค โดยมรีายละเอยีด  ดงันี้  

1) ครัง้ที ่1  ภาคเหนอื  ระหว่างวนัที ่  2 – 5  กุมภาพนัธ ์  2552  ณ  โรงแรมเชยีงใหมภ่คูาํ  
จงัหวดัเชยีงใหม ่

2) ครัง้ที ่2  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ระหวา่งวนัที ่ 16 – 19 กุมภาพนัธ ์ 2552 ณ  โรงแรม
รอยลั  รเิวอร ์ กรงุเทพมหานคร  

3) ครัง้ที ่3  ภาคกลาง  ระหวา่งวนัที ่  24 – 27  กุมภาพนัธ ์  2552  ณ โรงแรมรอยลั  รเิวอร ์ 
กรุงเทพมหานคร 

4) ครัง้ที ่  4  ภาคใต ้  ระหว่างวนัที ่  9 – 12  มนีาคม  2552  ณ  โรงแรมไดมอนด ์
พลาซ่า  จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี 

2.3 กระบวนการสมัมนา  
         1) เนื้อหา เพื่อใหก้ลุ่มเปาหมายไดร้บัความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปรบัเปลี่ยนเจต้

คตดิ้านความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั โดยมเีนื้อหา 2 สว่น ไดแ้ก่  
         1.1) กระบวนการสรา้งความตระหนกัเรือ่งเพศและบทบาทหญงิชาย (เพศ บทบาท
ความสมัพนัธห์ญงิชาย และการขดัเกลาบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายในสงัคมไทย)     
           1.2) การวเิคราะหบ์ทบาทความสมัพนัธห์ญงิชาย (การแบ่งงานกนัระหวา่งหญงิชายในครอบครวั
และมติหิญงิชายกบัสายสมัพนัธใ์นครอบครวั)   
           2) รปูแบบและกระบวนการ เพือ่ใหก้ลุม่เปาหมายเปิดใจและยอมรบัความรู ้ รวมทัง้เกดิความ้

เขา้ใจ และสามารถปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้นความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัไดใ้นทีส่ดุ โดย 
2.1) การรวบรวมสมาธกิ่อนเขา้สูบ่ทเรยีน โดยใชเ้พลงลมหายใจ 
2.2) การละลายพฤตกิรรมโดยใชเ้กมส ์
2.3) การใชบ้ตัรคาํเพือ่สรา้งการเรยีนรูเ้รือ่ง sex และ gender 
2.4) การทบทวนความรูด้ว้ยการใชเ้กมสล์กูบอลความรู ้
2.5) การใชต้ารางการใชเ้วลาใน 1 วนั (time line) เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรือ่งการแบง่งาน

กนัระหวา่งหญงิชายในครอบครวั 
2.6) การฉายภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่ง Impossible Dream เพือ่ยํ้าความเขา้ใจเรือ่งการแบง่งานกนั

ระหวา่งหญงิชายในครอบครวั 
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2.7) การบรรยายสรุปดว้ย Power Point เกีย่วกบัแนวคดิเรือ่ง เพศ บทบาทความสมัพนัธ์
หญงิชาย และการขดัเกลาบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายในสงัคมไทย รวมทัง้การแบ่งงานกนัระหวา่งหญงิชาย
ในครอบครวัและมติหิญงิชายกบัสายสมัพนัธใ์นครอบครวั 

2.8) การเขยีนสิง่ทีจ่ะกระทาํตอ่ไปกบัตนเองและครอบครวัลงในบตัรรปูหวัใจ ซึง่เป็นการ
สรา้งพนัธะสญัญาต่อผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาในการรว่มสรา้ง gender ในครอบครวั 

3) การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครวั  
โดยทําการทดสอบทัง้ก่อนและหลงัการสมัมนา เพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาในเรื่องความ
เสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัว่ามเีพิม่มากขึน้หรอืไม่หลงัจากไดร้บัความรูจ้ากวทิยากร ซึง่ผล
การทดสอบความรูค้วามเขา้ใจจะสามารถสะทอ้นและชีใ้หเ้หน็ว่าผูเ้ขา้ร่วมสมัมนามเีจตคตเิกีย่วกบัความเสมอ
ภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัเพิม่มากขึน้หรอืไม ่ 

2.4 ผลการสมัมนา จากแบบประเมนิความพงึพอใจ พบวา่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสว่นใหญ่มคีวามพงึ
พอใจในการถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรและไดร้บัความรูจ้ากการสมัมนามากขึน้ รวมทัง้มคีวามประทบัใจในความ
ตัง้ใจและความเป็นกนัเองของวทิยากรและทมีเจา้หน้าทีผู่จ้ดัการสมัมนา อยา่งไรกต็ามผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาบางสว่น
ตอ้งการใหม้กีารปรบัระยะเวลาการสมัมนาใหก้ระชบัขึน้  

3. การประมวลผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองความเสมอภาคและบทบาทหญงิ

ชายในครอบครวั 
   สาํนกัส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชายกําลงัดาํเนินการประมวลผลการทดสอบความรูค้วาม

เขา้ใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัจากการสมัมนาทัง้ 4 ภาค 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :   

    1.รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
   2. แผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัที ่10  
   3. แผนพฒันาสตร ี(พ.ศ.2550-2554) 
   4. ความรว่มมอืระหวา่งสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวัและสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาค 

หญงิชาย 
   5 ความรว่มมอืและความตัง้ใจของเจา้หน้าทีศู่นยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 

อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :            
 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :     
 - 
หลกัฐานอ้างอง ิ :   

1. เอกสารราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั 
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ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1.2 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนงานการสงเสรมการปรบัเปล่ียนเจตคติ ิ ิ่ ด้าน
ความเสมอภาคในหนวยงานภาครฐั่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางอนุสรณ์ อนิทรก์าํแพง                                  
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย   

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้ากลุม่การสง่เสรมิการบรูณาการมติหิญงิชาย      
หวัหน้ากลุม่การวจิยัและสารสนเทศ                          

โทรศพัท ์:  0 2306 8762 โทรศพัท ์0 2306 8780 และ 0 2306 8773 

คาํอธบายิ  : หนวยงานภาครฐั่  หมายถงึ สว่นราชการจาก 19 กระทรวง (125 กรม 4 องคก์รอสิระ) รวม
จํานวน 129 สว่นราชการ ทีม่กีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย (CGEO) และศนูย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (Gender Focal Point) และมแีผนแมบ่ทดา้นการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคหญงิชาย 
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 สาํรวจและมรีายงานสรุปผลการสาํรวจขอ้มลูการดาํเนินงานการปรบัเปลีย่นเจต
คตดิา้นความเสมอภาคในหน่วยงานภาครฐัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของ
จาํนวนหน่วยงานภาครฐัทัง้หมด 

2 สาํรวจและมรีายงานสรุปผลการสาํรวจขอ้มลูการดาํเนินงานการปรบัเปลีย่นเจต
คตดิา้นความเสมอภาคในหน่วยงานภาครฐัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของ
จาํนวนหน่วยงานภาครฐัทัง้หมด 

3 อยูร่ะหวา่งการจดัทาํแผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิการปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้น
ความเสมอภาคในหน่วยงานภาครฐั 

4 - 

5 - 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   11   

                          รายงานผลการปฏบตัริ ิ าชการตามคาํรบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถว่ง

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนงานิ

การสงเสรมการปรบัเปล่ียนเจตคต่ ิ ิ

ด้านความเสมอภาคในหนวยงาน่
ภาครฐั 

2.5 ระดบั 2 2 0.0500 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
1.ขอความรว่มมอืจากส่วนราชการ 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคก์รอสิระ สาํรวจขอ้มูลการ

ปรบัเปลี่ยนตําแหน่งผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงาน ดา้น
ความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย (Gender Focal Point) เพื่อให้ฐานขอ้มูลการดาํเนินงาน      ดา้นการ
ส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในระบบราชการเป็นปจจุบนัและการประสาน       ความร่วมมอืั

กบัส่วนราชการต่างๆ เป็นไปไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ 

2.สาํรวจขอ้มลูแผนการดาํเนินงานปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้นความเสมอภาค ในหน่วยงานภาครฐั 
19 กระทรวง  125  กรม  4  องคก์รอสิระ 

3.จดัทํารายงานสรุปผลการสาํรวจขอ้มลูการดาํเนินงานการปรบัเปลีย่นเจตคตดิา้นความเสมอ
ภาคในหน่วยงานภาครฐั ( 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคก์รอสิระ) 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :        

1.รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2.พนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

- อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรปูแบบ (Convention  on  the  
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women - CEDAW) 
                   - ปฏญิญาปกกิง่และแผนปฏบิตักิารเพือ่ความกา้วหน้าของสตรีั   (Beijing  Declaration  and  
Platform  For  Action - BPFA)   
                   - เปาหมายการพฒันาแหง่ส้ หสัวรรษ (Millennium  Development  Goals - MDGs) 

3.มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2544 เรือ่งพธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดั  การเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทุกรปูแบบและการดาํเนินการเพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

4.หนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที ่นร 0708/ว3 ลงวนัที ่11 เมษายน 2545  เรื่อง การกาํหนด
คณุสมบตั ิ อํานาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้ง  บทบาทหญงิชาย และบทบาทหน้าทีข่องศนูย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย 
                5.หนงัสอืสาํนกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0205/ว141 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2544 เรือ่ง
พธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรปูแบบและการดาํเนินการเพือ่
สง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
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อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           
1.การปรบัเปลีย่นเจา้หน้าทีศ่นูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญงิชาย (Gender Focal 

Point)  ของสว่นราชการตา่งๆ ทาํใหข้าดความต่อเนื่องในการดาํเนินงาน  
2.การไมไ่ดร้บังบประมาณสนบัสนุนศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญงิชายอยา่ง

เพยีงพอในการดาํเนินงาน เชน่ โครงการจดัฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ    
เรือ่งมติหิญงิชาย 

3.ผูบ้รหิารยงัไมใ่หค้วามสาํคญั มุง่เน้นภารกจิหลกัของหน่วยงาน 
4.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ทําให้การ

ดาํเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
5.การทาํงานของศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (Gender Focal 

Point) ไม่ไดร้บัความสนใจจากหน่วยงาน โดยโครงการทีเ่สนอไดถ้กูจดัลาํดบัความสาํคญัไวใ้นลาํดบัทา้ย
และถกูตดัลดงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
      - 
 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1.หนงัสอืกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ที ่พม 0403/ว 47531 ลงวนัที ่18 

พฤศจกิายน 2551 เรื่องขอความรว่มมอืแจง้ขอ้มลูผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย (CGEO) 
และศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (Gender Focal Point) 

                2.หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/ว 8561 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2551 เรื่องขอความรว่มมอืขอ้มลูการปรบัเปลีย่นตาํแหน่งผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาท
หญงิชาย (CGEO) และศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (Gender Focal Point) 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 
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ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1.3   ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัการเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเรงดวนของสตรีและ่ ่
ครอบครวั             

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางอนุสรณ์ อนิทรก์าํแพง                                  
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย   

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้ากลุ่มการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธสิตร ี           
นายพงศศ์กัด ิ จติตะปาโล์  
นางพชัร ี อาระยะกุล          

โทรศพัท ์:  0 2306 8762 โทรศพัท ์0 2306 8766 

คาํอธบายิ  :  
                          ปัญหาและสถานการณ์ของสตรีและครอบครวั  หมายถงึ  สถติขิอ้มลูและสถานการณ์
ดา้นสตรแีละครอบครวัทีส่าํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัจดัเกบ็หรอืรวบรวมไว ้  
  สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเรงดวนของสตรีและครอบครวั  ่ ่ หมายถงึ    สถานการณ์
ปญหาทีส่ง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงต่อสตรแีละั ครอบครวั  หรอืสถานการณ์ปญหาทีม่แีนวโน้มจะมผีลกระทบั

รนุแรงต่อสตรแีละครอบครวัในอนาคต  หรอืสถานการณ์ปญหาทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมโดยสว่นรวม  หรอืั

สถานการณ์ปญหาของสตรแีละครอบครวัทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์ห้ั

ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกหรอืเป็นนโยบายเรง่ดว่นทีต่อ้งดาํเนินการ                 
ผู้บรหารระดบัสงูิ   หมายถงึ  ผูอ้ํานวยการสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
การตดตามความก้าวหน้าิ   เฉพาะพืน้ทีท่ ีส่าํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ดาํเนินโครงการเทา่นัน้ 
สถานการณ์ท่ีเป็นไปในทางท่ีดีขึน้  หมายถงึ  สถานการณ์โดยรวมในพืน้ทีท่ีส่าํนกังาน 

กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัดาํเนินโครงการเทา่นัน้ 
                        ในทางท่ีดีข้ึน  คอื  สถานการณ์เทา่เดมิ  สถานการณ์ลดลง  และประชาชนในพืน้ที่
ดาํเนินการเหน็วา่โครงการมปีระโยชน์ต่อชุมชนหรอืต่อหน่วยงาน 
ข้อมลูผลการดาํเนนงิ าน :    

ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 มกีารศกึษาและวเิคราะหป์ญหาและสรุปสถานการณ์ทีเ่ป็นเป็นปญหาั ั

เรง่ดว่นของสตรแีละครอบครวั 
2 จดัลําดบัความสาํคญัตามความรุนแรง และความจาํเป็นเรง่ดว่นของ

สถานการณ์ และแนวทางการแกไ้ขปญหาทีเ่หมาะสม แั ละสามารถ
นําไปปฏบิตัไิดไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

3 - 

4 - 

5 - 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัการเร่ืองท่ี
เป็นปัญหาเรงดวนของสตรีและ่ ่
ครอบครวั             

3 ระดบั 2 2 0.0600 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
              สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัมกีารศกึษาและวเิคราะหป์ญหาและสรุปสถานการณ์ั

ที่เป็นเป็นปญหาเร่งด่วนของสตรแีละครอบครวัโดยการนําขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์ครอบครวัไทย  ั

ระหว่างปีพุทธศกัราช  2548 - 2551  รายงานสถานการณ์สตรรีะหว่างปีพทุธศกัราช  2548 – 2552  และ
การประเมินสถานการณ์การพฒันาสตรี  ตามแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  รวมทัง้ปญหาและั ขอ้เสนอแนะจากเวทสีมชัชาสตร ี ประจาํปี  
2552  ใน  4 ภาค และจากขอ้มูลอื่น ๆ   ที่เกี่ยวขอ้งมาใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์และประเมนิ
ปญหาและสถานการณ์ดา้นสตรแีละครอบครวัั   โดยสรุป ปญหาดา้นครอบครวัเกดิจากโครงสรา้งและการทาํั

หน้าที่ของครอบครวัเปลี่ยนแปลงสมัพนัธภาพภายในครอบครวัเสื่อมถอย  และบุคคลขาดคุณธรรม  
จริยธรรม  และไม่มีคุณภาพ  ในส่วนปญหาด้านสตรีเกิดั จากทัศนคติ  ค่านิยมของสังคมไทยที่ให้
ความสําคญักบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ  ทําให้ผูห้ญงิถูกเลอืกปฏบิตัแิละขาดโอกาสในการมสี่วนร่วมในการ
พฒันา  ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :       
             สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูและพยายามผลกัดนัให้
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูจาํแนกเพศหญงิและชาย  ทาํใหส้ามารถประเมนิสถานการณ์     
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

              ขอ้มลูบางประเดน็ไมท่นัสมยั  ทาํใหก้ารวเิคราะหส์ถานการณ์และปญหาอาจมคีวามคลาดเคลื่อนั   

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
             ควรมกีารประเมนิปญหาสถานการณ์ดา้นสตรแีละครอบครวัทุกปี  เพือ่ั เป็นขอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจในการกาํหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการของหน่วยงาน 
หลกัฐานอ้างอง ิ :  
           1.  รายงานการศกึษาและวเิคราะหป์ญหาและสถานการณ์ดา้นสตรแีละครอบครวัั  
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ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1.4   ผลสาํเรจ็ของการแปลงแผนพฒันาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคม่ ิ

แหงชาต ฉบบัท่ี ่ ิ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ไปสกูารปฏบตั ่ ิ ิ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางอนุสรณ์ อนิทรก์าํแพง                                  
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย   

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : 
นางสาวชณนัพฒัน์  เนตรว์งศท์อง 
หวัหน้ากลุ่มการพฒันามาตรการกลไก         

โทรศพัท ์:  0 2306 8762 โทรศพัท ์0 2306 8765 

คาํอธบายิ  :  
                          การแปลงแผนพฒันาสตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแหงชาต ฉบบัท่ี ่ ่ิ ิ 10  
(พ.ศ. 2550-2554) ไปสกูารปฏบตั่ ิ ิ  คอื การจดัทําแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรฯี  โดยการนํา
แนวทางในยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาสตรฯี มากาํหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
  แผนปฏบตัการฯ  ประจาํปี  ิ ิ 2552  หมายถงึ  แผนปฏบิตักิารฯ ทีส่าํนกังานกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครวั (สค.) กาํหนดดาํเนินการในปี  2552 รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง            
  การดาํเนนการตามแผนปฏบตัการฯ  ปี ิ ิ ิ 2552 หมายถงึ การดาํเนินการตามแผนที่
สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวักําหนดดาํเนินการในปี  2552 โดยสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวัเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการหรอืบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานอื่น ๆ  
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 มแีผนปฏบิตักิาร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ทีเ่ชือ่มโยง/สอดคลอ้ง
และถ่ายทอดเปาหมายจากแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและ้

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ครบทุกยทุธศาสตร ์ และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อีํานาจอนุมตั ิเมือ่วนัที ่26มนีาคม พ.ศ. 2552 

2 มกีารกาํหนดเปาหมายของความคบืหน้า้ /ผลผลติ/ผลลพัธจ์ากการ
ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ   และแผนยทุธศาสตรฯ์ ทีใ่ชว้ดัผลได้
อยา่งเป็นรปูธรรม  

3 อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารฯ 

4  

5  

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ผลสาํเรจ็ของการแปลงแผนพฒันา
สตรีในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจและ่ ิ

สงัคมแหงชาต ฉบบัท่ี ่ ิ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  ไปสกูารปฏบตั่ ิ ิ 

2.5 ระดบั 2.3 2.3 0.0575 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
1.    สค.  จดัทาํแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตร ีในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550- 2554) โดยนําแนวทางในยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาสตรฯี มากําหนด
เป็นแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทีจ่ะดาํเนินการในปี  2552 ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดค้รบทุก
ยทุธศาสตรแ์ละบรรลุผลตามเปาหมายของแผนพฒันาสตรฯี้  

2.   สค. จดัประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน สค. และหน่วยงานภายนอก คอื กรมคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพ  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์ สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ  และสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  เพือ่บรูณาการดาํเนินโครงการ/
กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารฯ ประจาํปี 2552  โดย สค. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการหรอื
บรูณาการรว่มกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  เมือ่วนัพุธที ่ 18 มนีาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 2
อาคาร 60 ปี  กรมประชาสงเคราะห ์ มผีูเ้ขา้ประชุมรวมจาํนวน  27 คน   

3.   สค. แกไ้ขแผนปฏบิคักิารตามแผนพฒันาสตรฯี ตามขอ้เสนอของทีป่ระชุม  และสง่รา่ง
แผนปฏบิตักิารฯ ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกคนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  

4.   ผอ.สค. เหน็ชอบแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตร◌ี ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550- 2554) ประจาํปี 2552   เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2552 

5.   สค. บรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ ประจาํปี 2552 รว่มกบัหน่วยงานทัง้ภายใน 
สค. และหน่วยงานภายนอกภายนอก ดงัน้ี 

5.1   บรูณาการตามยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิารฯ ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งเจตคตดิา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญงิและชาย  ดงันี้ 

  5.1.1  โครงการสง่เสรมิบทบาทและความเสมอภาคระหวา่งหญงิชายในครอบครวั   
                                    1)  การสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในครอบครวั  โดยสาํนกัสง่เสรมิความ
เสมอภาคหญงิชาย ร่วมกบัสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั  สค.   

           (1)   จดัสมัมนาการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในครอบครวัผา่น
กลไก  คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน  (ศพค.)  จาํนวน 4 ภาค วตัถุประสงคเ์พือ่ให้
คณะทาํงาน ศพค. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาททีเ่หมาะสมและเทา่เทยีมกนัระหวา่งหญงิและชาย
ในครอบครวั กลุม่เปาหมาย คอื คณะทาํงาน ศพค้ .  เจา้หน้าที ่พมจ.  และเจา้หน้าที ่อบต.   
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ครัง้ที ่1  ภาคเหนือ วนัที ่2-5 กุมภาพนัธ ์2552  ณ โรงแรมเชยีงใหมภ่คูาํ   
จงัหวดัเชยีงใหม ่ จาํนวน 232 คน 

ครัง้ที ่2  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วนัที ่16-19 กุมภาพนัธ ์2552   
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรุงเทพฯ  จาํนวน 256 คน 

ครัง้ที ่3  ภาคกลาง  วนัที ่24-27 กุมภาพนัธ ์2552  ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ 
กรุงเทพฯ  จาํนวน 309 คน 

ครัง้ที ่4 ภาคใต ้ วนัที ่9-12 มนีาคม 2552  ณ โรงแรมไดมอนสพ์ลาซ่า  
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จาํนวน 172 คน 

5.1.2  โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจเรือ่งความเสมอภาคระหวา่ง
หญงิและชายใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

1)  กจิกรรมครอบครวัคุณธรรมนําสงัคมไทยเขม้แขง็ โดยกองสง่เสรมิและ
พฒันาเครอืขา่ย รว่มกบัสาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) 75 จงัหวดั   

     (1)  จดักจิกรรมพาลกูจงูหลาน (เขา้วดั โบสถ ์มสัยดิ) โดยการสนบัสนุน
งบประมาณให ้พมจ. ไปดาํเนินกจิกรรมเพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวัไดร้บัการปลกูฝงคุณธรรม  ั

จรยิธรรม  และมคีวามรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกบัศกัดศิรแีละคณุคา่ความเป็นมนุษย ์และความเสมอ์ ภาค
ระหวา่งหญงิและชาย   

           2)  กจิกรรมสรา้งสรรคเ์จตคตดิา้นความเสมอภาคหญงิชายสูส่งัคม (ครอบครวั  
สถานศกึษา) 

            (1)  จดัคา่ยครอบครวั “ครอบครวัสุขสนัต ์รวมพลงัหญงิชาย” วตัถุประสงค์
เพือ่ใหน้กัเรยีนและครอบครวัไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งความเสมอภาคในครอบครวั เมือ่วนัที ่21 
มถุินายน 2552  ณ อาคารนนัทนาการ ชัน้ 2 สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ กรุงเทพฯ กลุม่เปาหมาย คอื ้

นกัเรยีนและครอบครวัทีเ่ป็นบดิา และหรอืมารดา หรอืผูป้กครอง จาํนวน 53 คน 
           (2)  จดัเวทสีมัมนาเวทสีมัมนานกัเรยีน “วยัใสใสใ่จความเสมอภาคหญงิชาย”   

จาํนวน 5 ครัง้  ไดแ้ก่ 
 ครัง้ที ่1   จดัเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรยีนรตันโกสนิทร์

สมโภชบางเขน  กรุงเทพฯ  กลุม่เปาหมาย้  คอื ประธานนกัเรยีน  กรรมการนกัเรยีน  หวัหน้าหอ้ง  รอง
หวัหน้าหอ้ง และประธานชุมนุมนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้  มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีน
รตันโกสนิทรส์มโภชบางเขน  จาํนวน 250 คน   

5.1.3 โครงการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในหน่วยงานภาครฐั 
         1)  การสมัมนา/ฝึกอบรม/ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 

และความตระหนกั ดา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งหญงิชายแกผู่บ้รหิารและบุคลากรภาครฐั   
             (1)  จดัสมัมนาเพือ่เสรมิสรา้งความเสมอภาคระหวา่งหญงิชายและการ

คุม้ครองสทิธสิตร ีจาํนวน 2 รุ่น  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายรว่มกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน   
               รุ่นที ่1  วนัที ่10-12 มนีาคม 2552 ณ จงัหวดัภเูกต็  กลุม่เปาหมาย คอื ้

ขา้ราชการ  ครฝึูกฝีมอืแรงงานและเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิารของสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค  และศนูย์
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พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั เจา้หน้าทีก่รมพฒันาฝีมอืแรงงาน  รวมจาํนวน 43 คน 
               รุ่นที ่2 วนัที ่24-26 มนีาคม 2552 ณ จงัหวดัอุดรธาน ี กลุม่เปาหมาย คอื ้

ขา้ราชการ  ครฝึูกฝีมอืแรงงานและเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิารของสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค  และศนูย์
พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั เจา้หน้าทีก่รมพฒันาฝีมอืแรงงาน  รวมจาํนวน 47 คน 

5.1.4  โครงการเสรมิสรา้งผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ  และ
ตระหนกัในเรือ่งความเสมอภาคระหวา่งหญงิและชาย 

1)  การฝึกอบรม/สมัมนาผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งความ
เสมอภาคหญงิชาย  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย รว่มกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(1)  จดัสมัมนา “รวมพลงัสรา้งความเสมอภาคหญงิชายในโรงเรยีน”  วตัถุประสงคเ์พือ่ให้
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาวเิคราะหแ์นวทางและกลยุทธใ์นการสรา้งความเสมอภาคหญงิชายในโรงเรยีน   
เมือ่วนัที ่23 มถุินายน 2552 ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทร กรุงเทพฯ  
กลุม่เปาหมาย คอื ผูบ้รหิารการศกึษา นกัการศกึษา บุคลากรทางการศกึษา หน่วยงานทีเ่กี่้ ยวขอ้งทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน  จาํนวน 57 คน  

5.2  บรูณาการตามยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิารฯ ยทุธศาสตรท์ี ่2 การเพิม่โอกาสการมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจทางการเมอืงและการบรหิาร  ดงันี้ 

5.2.1  โครงการพฒันาศกัยภาพสตรใีหม้คีวามเป็นผูนํ้าและมคีวามพรอ้มในการมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืง   

         1)  การพฒันาศกัยภาพสตรทีางการเมอืงระดบัทอ้งถิน่  โดยสาํนกัสง่เสรมิความ
เสมอภาคหญงิชาย ร่วมกบั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

             (1)  จดัสมัมนาผูบ้รหิารและสมาชกิ อบต. ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ปี 2551  จาํนวน 
3 รุน่   วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและสมาชกิ อบต. ในการเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่  และนํา
แนวคดิมมุมองมติหิญงิชายไปใชใ้นการบรหิารทอ้งถิน่   

            รุน่ที ่1  วนัที ่23-25 มนีาคม 2552  ณ โรงแรมเมาเทนทบ์ชี  พทัยา 
กลุม่เปาหมาย คอื ผูบ้รหิารและสมาชกิ อบต้ . จากภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 82 คน 

       รุ่นที ่2  วนัที ่ ระหวา่งวนัที ่27-29 เมษายน 2552  ณ โรงแรมไทรโยค
คนัทร ี แอนด ์สปา  จงัหวดักาญจนบุร ี  กลุ่มเปาหมาย คอื ผูบ้รหิารและสมาชกิ อบต้ . จากภาคกลาง  และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง  จาํนวน  77 คน 

       รุน่ที ่3  วนัที ่25-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเดนบชี  ชะอํา  
จงัหวดัเพชรบุร ี กลุม่เปาหมาย คอื ผูบ้รหิารและสมาชกิ อบต้ . จากภาคกลางและภาคใต ้ จาํนวน 92 คน    

5.2.2  โครงการพฒันาศกัยภาพแก่กลุม่ผูนํ้าสตรทีุกระดบั 
          1)   การพฒันาศกัยภาพแก่กลุ่มสตร ี โดยกองส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ย 

รว่มกบัสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) 8 จงัหวดั คอื พระนครศรอียธุยา  
นครปฐม  เชยีงใหม ่ ลาํปาง  อุบลราชธานี  ชยัภมูชิุมพร  และสงขลา 

               (1)   จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและการมสีว่นรว่มของ
เครอืขา่ยสตรใีนระดบัพืน้ที ่(8 จงัหวดั) โดยการสนบัสนุนงบประมาณให ้พมจ. ไปจดักจิกรรมเพือ่ใหก้ลุม่



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   19   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

สตรรีะดบัจงัหวดัไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ และสง่เสรมิใหม้สีว่นรว่มในดา้นต่าง ๆ 
          2)    การสง่เสรมิเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาสตรแีละครอบครวั  โดยกองสง่เสรมิ

และพฒันาเครอืขา่ย รว่มกบัสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) 75 จงัหวดั 
               (1)  สนบัสนุนงบประมาณ (เงนิอุดหนุน)ใหก้ลุม่สตรตีามหลกัเกณฑ ์  

วตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ลุม่สตรทีีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณไปจดัโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่การพฒันา
ศกัยภาพและสง่เสรมิทกัษะใหแ้กส่ตรใีนดา้นต่างๆ   

 5.2.3  โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หส้งัคมตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการมี
สตรเีขา้ไปมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

          1)  การรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหส้ตรมีสีว่นรว่มทางการเมอืง รว่มกบั บรษิทั     
อสมท. จาํกดัดงันี้  

         (1)  จดัมหกรรมฟรคีอนเสริต์ลกูทุง่  “มหศัจรรยพ์ลงัหญงิ”  จาํนวน 3 ครัง้ 
และเผยแพรท่างสถานีวทิยุ อสมท. FM 95  ลกูทุง่มหานคร  วตัถุประสงคเ์พือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หส้งัคม
ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการมสีตรเีขา้ไปมสี่วนรว่มทางการเมอืง กลุม่เปาหมายคอื ประชาชน้

ทัว่ไป   
              ครัง้ที ่1  วนัที ่29 มนีาคม 2552  ณ สนามหน้าทีว่า่การอาํเภอ    

พบิลูมงัสาหาร  จงัหวดัอุบลราชธานี   จาํนวน 2,000 คน  
        ครัง้ที ่2   วนัที ่1 พฤษภาคม 2552  ณ กรมทหารราบที ่11 รกัษา

พระองค ์ เขตบางเขน  กรุงเทพ ฯ  จาํนวนประมาณ 50,000 คน 
        ครัง้ที ่3    วนัที ่27 มถุินายน 2552  ณ สนามหน้าทีว่า่การอาํเภอทุง่สง  

อาํเภอทุง่สง  จงัหวดันครศรธีรรมราช  จํานวนประมาณ 10,000 คน 
         (2)  ผลติสปอตวทิยแุละออกอากาศทางสถานีวทิย ุ FM 96.5  คลืน่ความคดิ 

ระหวา่งเดอืนมนีาคม-กรกฎาคม 2552  วตัถุประสงคเ์พือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หส้งัคมตระหนกัและเหน็
ความสาํคญัของการมสีตรเีขา้ไปมสีว่นรว่มทางการเมอืง (ก่อนการเลอืกตัง้ อปท. ทีจ่ะมขี ึน้ในเดอืนสงิหาคม 
2552)  

5.2.4  โครงการสรา้งเครอืขา่ยการดาํเนินงานในการรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหส้ตรมีสีว่น
รว่มทางการเมอืงและการบรหิาร 

         1)  การยกยอ่งหน่วยงาน และองคก์รทีส่ง่เสรมิบทบาทสตรทีางการเมอืงและ
การบรหิาร  โดยกองสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย ร่วมกบั กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กรม
ประชาสมัพนัธ ์ และสถาบนัพระปกเกลา้ 

             (1)    จดัมหกรรมประกาศเกยีรตคิณุ อปท. ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั  
วตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิสนบัสนุนสตรใีหเ้ขา้ไปมบีทบาท/สว่นรว่มใน อปท. มากขึน้  กลุม่เปาหมาย คอื ้

อปท. และสมาชกิ อปท. 60 แหง่ทัว่ประเทศ  เมือ่วนัที ่19-20 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรามา 
การเ์ดนส ์ กรุงเทพฯ 

2)  การจดักจิกรรมสานสมัพนัธเ์ครอืขา่ยทอ้งถิน่ไทย  โดยกองสง่เสรมิและ
พฒันาเครอืขา่ย (บรูณาการรว่มกนัภายในหน่วยงาน) 
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             (1)   จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ยทอ้งถิน่ไทย จาํนวน 4 รุน่  
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสตรแีละครอบครวั  และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดาํเนนิงานในทอ้งถิน่แก่
กลุม่เปาหมาย คอื้  นายก อปท. สมาชกิ อปท. และกลุ่มสตร ี  

รุน่ที ่1  วนัที ่24-26 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า   
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จาํนวน  220 คน 

รุน่ที ่2  วนัที ่24-26 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรุงเทพฯ   
จํานวน 157 คน 

      รุน่ที ่3  ภาคเหนือ วนัที ่ 21-23 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเชยีงใหม ่
ออรค์ดิ  จงัหวดัเชยีงใหม่  จาํนวน 29 อปท.  32 คน 

      รุน่ที ่4   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วนัที ่19-21  โรงแรมเจรญิธานี 
ปรนิเซส  จงัหวดัขอนแกน่  จาํนวน 22 อปท.  28 คน 

               5.3   บรูณาการตามยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิารฯ  ยทุธศาสตรท์ี ่3  สง่เสรมิสุขภาวะและ
สทิธอินามยัการเจรญิพนัธุส์ตร ี

            5.3.1  โครงการคุม้ครองสทิธอินามยัการเจรญิพนัธุเ์พือ่ความปลอดภยัในชวีติของสตร ี
         1)  การคุม้ครองสทิธสิตร ี โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย รว่มกบั

มลูนิธเิพือ่นหญงิ  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  ดาํเนินโครงการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรง้ ั

ต่อเดก็และสตร ี เพือ่ศกึษาระบบในการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่เอเดก็และสตร ี ใน  ้ ั 4  ภาค  
ไดแ้ก่  ภาคเหนือ  จงัหวดัพะเยา  ภาคกลาง  จงัหวดัสงิหบ์ุร ี ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  จงัหวดัอุดรธานี  
และภาคใต ้ จงัหวดัภูเกต็  โดยมกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่กาํหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพการ
ทาํงานรว่มกนัของทมีสหวชิาชพีและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อเดก็้ ั

และสตร ีการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อ้ ั เดก็และสตรแีก่แกนนํา
ชุมชน  การจดักระบวนการเพิม่สมรรถนะการทํางานใหแ้ก่แกนนําชมุชน  การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อ
นําเสนอถานการณ์ปญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรใีนตาํบล  รวมทัง้การจดัทาํคูม่อืและหลกัสตูรการั

ทาํงานของทมีสหวชิาชพี 
2)  การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งสทิธสิตรใีนสถานศกึษา  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาค

หญงิชาย รว่มกบัสาํนกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต 1  ดาํเนินโครงการรณรงค ์ “แมว่ยัใส”  เพือ่รณรงคใ์ห้
สงัคมตระหนกัและเหน็ถงึความสาํคญัของการปองกนัและแกไ้้ ขปญหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  และั เพือ่
กาํหนดมาตรการปองกนัและแกไ้ขปญหารว่มกั้ ั นอยา่งเป็นระบบระหวา่งหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  
และภาคประชาสงัคม  โดย  
                         2.1) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสรา้งความตระหนกัแกบุ่คลากรสถานศกึษาใน
โรงเรยีน 
  ดาํเนินการเมือ่วนัที ่ 19 – 20 มถุินายน  2552  ณ  โรงแรมรอยลัซติี ้ กรุงเทพฯ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (นายศุภฤกษ์  หงษภ์กัด)ี เป็นประธานในพธิเีปิดการ
ฝึกอบรมฯ  และผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ)  
เป็นประธานในพธิปิีดการฝึกอบรมฯ  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมประกอบดว้ยบุคลากรครโูรงเรยีนสวุรรณสทุธาราม
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วทิยา  จาํนวน  70 คน จากการประเมนิผลการฝึกอบรมฯ  พบวา่ บุคลากรครมูคีวามรูแ้ละทศันคตติ่อ
ประเดน็การทอ้งไมพ่รอ้มในระดบัด ี  
                       2.2)   การจดังานรณรงค ์“แมว่ยัใส” เพือ่สรา้งกระแสแก่เยาวชนในสถานศกึษา 
                                   ดาํเนินการเมือ่วนัที ่ 4 กรกฎาคม  2552  ณ  โรงเรยีนสวุรรณสทุธารามวทิยา เขต
บางซื่อกรงุเทพมหานคร   ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(นางนวลพรรณ    ลํ่
ซาํ)  เป็นประธานในพธิเีปิดงาน  กลุม่เปาหมายประกอบดว้ยนกัเรยีนโรงเรี้ ยนสวุรรณสทุธารามวทิยา  คร ู  
ผูป้กครอง  จาํนวน  380  คน  กจิกรรมประกอบดว้ย  

การแสดงละครเพลงสะทอ้นสงัคมการทอ้งไมพ่รอ้มของวยัรุน่ชุด“รกัแรกคลกิ ” 
การอภปิราย“วยัรนุวยัใสกบัทางเลือกของผู้ใหญใจดี่ ่ ”โดยไดร้บัการสนบัสนุน 

วทิยากรจากสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทย คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์ และสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ 
  กระบวนการฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ประกอบดว้ย 

- ฐานท่ี 1 ฐานการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษา จากมลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 
- ฐานท่ี 2 ฐานการเรียนรู้เร่ืองการวางแผนครอบครวั จากสมาคมวางแผน

ครอบครวัแหง่ประเทศไทย 
- ฐานท่ี 3 ฐานการเรียนรู้เร่ืองทกัษะชีวติ   จากสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
- ฐานท่ี 4 ฐานการเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเอดส ์สมาคมพฒันาประชากร 

และชุมชน 
- ฐานท่ี 5 ฐานการเรียนรู้เร่ืองทกัษะการป้องกนัตวัในภาวะคบัขนั  

จากศนูยส์วสัดภิาพเดก็ เยาวชน และสตร ี สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
       -   ฐานท่ี 6 ฐานการเรียนรู้ e-learning จากสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย 
ผลการดาํเนินงานพบว่า เดก็นกัเรยีนมคีวามสนใจในกจิกรรมทีจ่ดัในงานเป็นอยา่งด ี  และ  การจดังานใน
ครัง้นี้ทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยการทาํงานในประเดน็การทอ้งไมพ่รอ้มเพิม่ขึน้ 

             3)  การพฒันากลไกชว่ยเหลอืสตรทีีถ่กูละเมดิสทิธ ิ  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย 

รว่มกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  จงึไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพิม่สมรรถนะบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน

ในการคุม้ครองและช่วยเหลอืสตรจีากการถูกละเมดิสทิธ ิ  ใหแ้ก่หวัหน้าบา้นพกัเดก็และครอบครวั  นกัสงัคม

สงเคราะห ์ นกัจติวทิยา และเจา้หน้าทีศุ่นยป์ฏบิตักิารความรุนแรงฯ  จาํนวน  3  รุ่น ๆ ละ  80 คน  ณ  โรงแรมโร

สการเ์ดน้  อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  เพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิีถ่กูตอ้งในการปฏบิตัขิองบุคลากรในการ

ชว่ยเหลอืสตรทีีถ่กูละเมดิสทิธ ิ  ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ  เพือ่ใหส้ตรไีดร้บัการคุม้ครองอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมศีกัดศิรคีุณคา่ความเป็นมนุษย์์  
4)  สาํรวจสถานการณ์การละเมดิสทิธสิตรใีนประเทศไทย  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอ

ภาคหญงิชาย รว่มกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ดาํเนินการสาํรวจสถานการณ์การละเมดิสทิธสิตรใีนประเทส
ไทย  และเสนอระบบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการปกปองสทิธสิตร ี โดยเน้นการรบัรูเ้กีย่วกบัสทิธสิตรขีอง้
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ชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  เช่น  ชุมชนชนเผา่  ชุมชนสลมั  ชุมชนไทยมุสลมิ  ชุมชนผูม้กีารศกึษาสงู  ชุมชนผูใ้ช้
แรงงาน  และชุมชนเกษตรกรชนบท  และประสบการณ์ถกูละเมดิสทิธขิองผูห้ญงิชนเผา่  ผูห้ญงิพกิาร  ผู้
หญงิไทยมสุลมิ  และผูห้ญงิทีม่าขอรบับรกิารทีศ่นูยพ์ึง่ได ้

4.3.2  โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุดา้นมติหิญงิ
ชาย 

1)  การอบรมบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเกีย่วกบัความตอ้งการบรกิาร
สขุภาพทีแ่ตกต่างระหวา่งหญงิชาย  โดยสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย  รว่มกบัสาํนกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(1)  อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาวทิยากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหม้ี
ทกัษะการผสมผสานเพศภาวะ (Gender Mainstreaming) ในการดาํเนินงาน  (TOT: Training of the Trainer) 
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ลุม่เปาหมาย้ มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  และทกัษะเรื่องเพศภาวะ (Gender)  การวเิคราะห์
บทบาทและความสมัพนัธห์ญงิชาย (Gender analysis)  ความไวเชงิเพศภาวะ (Gender  sensitive)  เพือ่ใหเ้กดิ
การผสมผสานเพศภาวะ (Gender  mainstreaming)  ในการดาํเนินงานดา้นสขุภาพไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและมี
ประสทิธภิาพ  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการอบรมแก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง  เมือ่วนัที ่
20 -  22 กรกฎาคม 2552  ณ โรงแรมพลูแมนขอนแกน่  ราชาออรค์ดิ  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น  
กลุม่เปาหมาย คอื ้ นกัวชิาการและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน/โครงการทีเ่กีย่วขอ้งและทาํหน้าทีเ่ป็นวทิยากร  
และผูแ้ทนองคก์รภาคเีครอืขา่ย  จาํนวน 50 คน 

5.4  บรูณาการตามยทุธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิารฯ  ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งความ
มัน่คงในชวีติและร่างกาย 

5.4.1  โครงการรณรงคย์ตุคิวามรุนแรงตอ่สตรใีนครอบครวั  ชมุชน  และในทีท่าํงาน 
            1)  การรณรงคย์ตุคิวามรุนแรงในครอบครวั  โดยสาํนกัสง่เสรมิสถาบนั

ครอบครวั  รว่มกบั กระทรวงยตุธิรรม  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  มลูนิธิ
เพือ่นหญงิ  และคณะแพทยศ์าสตร ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี

                (1)   จดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“1 ปี หลงัประกาศใช ้พ.ร.บ.คุม้ครอง
ผูถ้กูกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550”  วตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ลุม่เปาหมายมคีวามรู ้ ความ้

เขา้ใจเกีย่วกบัปญหาความรุนแรงต่อสตรแีละั ครอบครวั และพ.ร.บ.คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครวั พ.ศ. 2550  เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2551  ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี  กลุม่เปาหมาย คอื ้

ประชาชน  สือ่มวลชน  เจา้หน้าทีภ่าครฐัและเอกชน  จาํนวน 1,403 คน  
                (2)  จดังานรณรงคย์ตุคิวามรุนแรงตอ่เดก็  สตร ี และความรุนแรงใน

ครอบครวั วตัถุประสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัปญหาความรุนแรงต่อสตรแีละั

ครอบครวั และพ.ร.บ.คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550  เมือ่วนัที ่25 
พฤศจกิายน 2551  ณ หา้งเซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ  กลุ่มเปาหมาย คอื ประชาชน  สือ่มวลชน้ เจา้หน้าที่
ภาครฐัและเอกชน  จาํนวน 724 คน  

          (3)  ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ รบิบิน้สขีาว จาํนวน 20,000 อนั  แผน่
พบั จาํนวน 50,000 ฉบบั  พ.ร.บ.คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงฯ และระเบยีบ จาํนวน 20,000 เล่ม  
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สมุดบนัทกึ จาํนวน 40,000 เล่ม  วตัถุประสงคเ์พือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ รวมทัง้มี
ความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัปญหาความรุนแรงต่อสตรแีละครอบครวัั  และพ.ร.บ.คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ย
ความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550  กลุ่มเปาหมาย คอื ประชาชนทัว่ไป้  

5.4.2   โครงการพฒันาหลกัสตูรและอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
1)  การอบรมพนกังานเจา้หน้าทีต่าม พ.ร.บ. คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความ

รนุแรงในครอบครวั  โดยสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั  รว่มกบั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์

(1)  จดัอบรมเจา้หน้าที ่สงักดั พม.  จาํนวน 5 รุน่  วตัถุประสงคเ์พือ่ให้
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าทีต่าม พ.ร.บ. คุม้ครองผูถ้กูกระทําดว้ยความรุนแรงฯ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ความเสมอภาคหญงิชาย และกฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรง  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัสตร ี กลุม่เปาหมายคื้ อ เจา้หน้าที ่พมจ. 

รุน่ที ่1  เมือ่วนัที ่2-6 กุมภาพนัธ ์2552 ณ ศนูยพ์ฒันาบุคลากร กรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 35 คน 

รุน่ที ่2  เมือ่วนัที ่16-21 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรอยลัซติี ้ 
กรุงเทพฯ  จาํนวน 52 คน 

รุน่ที ่3  เมือ่วนัที ่23-28 กุมภาพนัธ ์2552  ณ โรงแรมบางกอก
พาเลซ  กรุงเทพฯ  จาํนวน 65 คน 

รุน่ที ่4  เมือ่วนัที ่ 9-14 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมปปรนิซต์นั ปารค์ 
สวที กรุงเทพฯ  จาํนวน 62 คน 

รุน่ที ่5  เมือ่วนัที ่23-28 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  
กรุงเทพฯ   จาํนวน 66 คน 

(2)  จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง บทบาทเจา้หน้าทีต่าํรวจตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
ผูถ้กูกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550  วตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่าํรวจ มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัความเสมอภาคหญงิชาย และกฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรง  ตลอดจน
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตร ี กลุม่เปาหมายคอื เจา้หน้าที่้ ตาํรวจนครบาลและภธูร  จาํนวน 10 ครัง้
(นครบาล 1 ครัง้  ภูธร 9 ครัง้) 

ครัง้ที ่1   กองบญัชาการตํารวจนครบาล วนัที ่27 พฤษภาคม 2552 ณ สโมสร
ตาํรวจ กรุงเทพฯ  จาํนวน 850 คน 

ครัง้ที ่2   กองบญัชาการตํารวจภธูรภาค 1 วนัที ่3 มถุินายน 2552  ณ 
โรงแรมเอเชยี  แอรพ์อรต์  จงัหวดัปทุมธาน ี จาํนวน 776 คน 

ครัง้ที ่3   กองบญัชาการตํารวจภธูรภาค 2  วนัที ่16 มถุินายน 2552  ณ 
โรงแรมเดอะไทด ์ จงัหวดัชลบุร ี จาํนวน 560 คน 

ครัง้ที ่4   กองบญัชาการตํารวจภธูรภาค 3  วนัที ่30 มถุินายน 2552  ณ 
โรงแรมสมีาธานี  จงัหวดันครราชสมีา  จาํนวน 557 คน 

ครัง้ที ่5   กองบญัชาการตํารวจภธูรภาค 4  วนัที ่14 กรกฎาคม 2552  ณ 
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โรงแรมเจรญิธานี  จาํนวน 500 คน 
 (3)  จดัอบรมสมัมนา เรือ่ง บทบาทของเครอืขา่ยกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่การ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ วตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ลุม่เปาหมายมคีวามรู ้ ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การคุม้ครองเดก็และสตร ี กฎหมายคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั  และกลไกเพือ่การ
คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรนุแรงในครอบครวั  กลุม่เปาหมาย้  คอื กํานนั ผูใ้หญ่บา้น  จาํนวน 3 รุน่  
รวม 500 คน 

รุน่ที ่1  วนัที ่3-5 มถุินายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  
จงัหวดันนทบุร ี

รุน่ที ่2  วนัที ่10-12 มถุินายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
จงัหวดันนทบุร ี

รุน่ที ่3  วนัที ่24-26 มถุินายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  
จงัหวดันนทบุร ี

(4)  ประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ศนูยป์ฏบิตักิารเพือ่ปองกนัความรุนแรงใน้

ครอบครวั 4 ภาค”  วตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ลุม่เปาหมายมคีวามรู ้ ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครอง
ผูถ้กูกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครวั  และแนวทางการดาํเนินงานของศนูยฯ์  กลุม่เปาหมาย คอื ้

เจา้หน้าทีศ่นูยป์ฏบิตักิารฯ  พมจ.  และบา้นพกัเดก็และครอบครวั  จาํนวน 4 ครัง้  รวมจาํนวน 500 คน 
ครัง้ที ่1  วนัที ่18-19 มนีาคม 2552  โรงแรมโนโวเทล  เซน็ทารา  หาดใหญ่  

จงัหวดัสงขลา   
ครัง้ที ่2  วนัที ่31 มนีาคม-1 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจรญิธานีปรนิเซส  

จงัหวดัขอนแกน่   
ครัง้ที ่3  วนัที ่21-22 เมษายน 2552  ณ โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวนั  

จงัหวดัเชยีงใหม ่  
ครัง้ที ่4  วนัที ่29-30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์  กรุงเทพฯ   

                        2)  การอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสทิธสิตร ี โดยสาํนกัสง่เสรมิ
ความเสมอภาคหญงิชาย รว่มกบัสมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์  
                             (1)  จดัเสวนาเนื่องในวนัสตรสีากล 8 มนีาคม 2552  เรือ่ง “ระเบยีบขา้ราชการ  
หรอืพนกังานของรฐักบัการบงัคบัใช ้: คุม้ครองหรอืละเมดิสทิธสิตรใีนทางเพศ”  วตัถุประสงคเ์พือ่ให้
เจา้หน้าทีภ่าครฐัและเอกชนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชก้ฎ/ระเบยีบ/กฎหมายเพือ่การคุม้ครอง
สทิธสิตร ี เพือ่ดแูลวนิยัของขา้ราชการและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบับทลงโทษทางวนิยัที่
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ีม่ตีาํแหน่งหน้าทีพ่นกังานของรฐักระทาํละเมดิสทิธสิตรใีนทางเพศ  เมือ่วนัที ่6 
มนีาคม 2552 ณ โรงแรมปริน๊ซพ์าเลซ  มหานาค  กรุงเทพฯ  กลุ่มเปาหมาย คอื เจา้หน้าทีภ่าครฐัและ้

เอกชน  จาํนวน 300 คน 
5.4.3  โครงการเฝาระวงัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อสตรี้ ั  

1)  การปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรี้ ั   โดยสาํนกัสง่เสรมิความ
เสมอภาคหญงิชาย  รว่มกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  และมลูนิธเิพือ่นหญงิ 
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(1)  จดัทาํคมูอืและหลกัสตูรการทาํงานของทมีสหวชิาชพี 
(2)  ประชุมทมีสหวชิาชพีในการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรี้ ั  
(3)  ฝึกอบรมแกนนําชมุชนในการปองกนัแล้ ะแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรีั  
(4)  เพิม่สมรรถนะแกนนํา ศพค. อบต. และอสม. รวมทัง้แกนนําชมุชนในการ

ปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตรี้ ั  
 

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :    
1.  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550 
2.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
3.  แผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
4.  กรอบพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 

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

4.2  ปฏญิญาปกกิง่และแผนปฏบิตักิารเพือ่ความกา้วหน้าของสตรีั  (Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3  เปาหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ้    (Millennium  Development Goals : MDGs)       
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

            - 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
           - 
หลกัฐานอ้างอง ิ :  

1. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/0470  ลงวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์ 2552  เรือ่งการสมัมนาผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ ปี 
2551 

2. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/ 583  ลงวนัที ่10 มนีาคม 
2552 เรื่องขออนุมตัแิละขอยมืเงนิทดรองราชการเพือ่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมบรูณาการดาํเนินการตาม
แผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-
2554) ปี 2552 

3. หนงัสอืสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย ที ่พม 0403/598 ลงวนัที ่11 มนีาคม 2552 
เรือ่ง เชญิประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

4. หนงัสอืสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย ที ่พม 0403/607 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2552 
เรือ่ง เชญิประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

5. หนงัสอืสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย ที ่พม 0403/ว608 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2552 
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เรือ่งเชญิประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

6. หนงัสอืสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย ที ่พม 0403/ว609 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2552 
เรือ่งเชญิประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

7. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/827-830 ลงวนัที ่13 มนีาคม 
2552  เรื่องเชญิประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

8. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/ว923 ลงวนัที ่20 มนีาคม 
2552 เรื่องขอใหพ้จิารณาแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

9. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/725 ลงวนัที ่26 มนีาคม 
2552  เรือ่งขออนุมตัแิผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

10. สรุปผลการประชุมบรูณาการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่ง
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ปี 2552 

11. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/793 ลงวนัที ่3 เมษายน  
2552 เรื่องการบรูณาการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจาํปี 2552 

12. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/1296 ลงวนัที ่21 เมษายน  
2552 เรื่องการบรูณาการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจาํปี 2552 

13. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/1297 ลงวนัที ่21 เมษายน  
2552 เรื่องการบรูณาการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจาํปี 2552 

14. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/1298 ลงวนัที ่21 เมษายน  
2552 เรื่องการบรูณาการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจาํปี 2552  

15. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/1299 ลงวนัที ่21 เมษายน  
2552 เรื่องการบรูณาการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประจาํปี 2552 

16. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0403/957 ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 
2552  เรือ่งขออนุมตัดิาํเนินการและคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมการบรูณาการงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์
แผนพฒันาสตรฯี ฉบบัที ่10 รว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 
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17. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0401/1992 ลงวนัที ่10 มถุินายน 
2552 เรือ่งแจง้การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณแทนกนั  

18. หนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่พม 0401/1995 ลงวนัที ่10 มถุินายน 
2552  เรือ่งแจง้การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณแทนกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   28   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1.5   จาํนวนศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนท่ีมีการดาํเนนงานผานเกณฑท่ี์กาํหนดิ ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  

นางภรภทัร  เพง่ไพฑรูย ์   
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้ากลุ่มการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
ครอบครวั          

โทรศพัท ์:  0 2306 8768 โทรศพัท ์0 2306 8773 

คาํอธบายิ  :  
เกณฑท่ี์กาํหนด คอื มาตรฐานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน หมายถงึ ขอ้กําหนดหรอืเกณฑท์ีใ่ช้

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชนให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และ
สามารถบรรลุถงึภารกจิของศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 เกณฑ ์8 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี 1 : การสร้างเครือขายเฝ้าระวงั แก้ไขปัญหาครอบครวั หมายถึง ่ การรวมตวักนั
ของประชาชนในชุมชน ในการเชื่อมประสานการทํางานระหว่างศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชนร่วมกบั
ประชาชนในชุมชน เพื่อสํารวจขอ้มูลด้านครอบครวั แล้วนํามาวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปญหาครอบครวัที่ั

เกดิขึน้ในชุมชน รวมทัง้ปญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการดําเนินั ชวีติของประชาชน
ในชุมชน ประกอบกบัดาํเนินการหาแนวทาง วธิกีารในการแกไ้ข และแนวทางในการปองกนัปญหาทีอ่าจจะ้ ั

เกดิขึน้ กลา่วคอืมกีารแลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลูระหวา่งกนั การรว่มกนัวเิคราะหแ์ละตดัสนิปญหา รวมทัง้หาั

แนวทางในการแกไ้ข โดยมตีวับุคคลทีเ่ป็นคนรบัผดิชอบในการตดิต่อประสานงานทีช่ดัเจน ประกอบดว้ย 1 
ตวัชีว้ดั คอื 

ตวัชีว้ดัที ่1 สดัสว่นเครอืขา่ยตอ่ประชาชนในชุมชน 

 มาตรฐานท่ี 2 : การจดักจกรรมท่ีสงเสรมความเข้มแขง็ของสถาบนัครอบครวัิ ิ่  หมายถึง การ

ดาํเนินงานเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั โดยมุ่งเน้นใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ ผูนํ้าของ

ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการดําเนินงาน เพื่อก่อให้เกดิความเป็นเจ้าของ 

นํามาสูก่จิกรรมทีอ่ยูใ่นความสนใจของชุมชนและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนนัน้ๆ สามารถสรา้ง

ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 
ตวัชีว้ดัที ่2 จาํนวนกจิกรรม ตามขนาดของ อบต. 
ตวัชีว้ดัที ่3 รอ้ยละการมสีว่นรว่มของประชาชน 

 มาตรฐานท่ี 3 : การประชาสมัพนัธข้์อมลูขาวสารด้านครอบครวั่  หมายถึง การเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารด้านครอบครวัและการดําเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถเขา้ถงึและมคีวามรู้ความเขา้ใจ 

ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถิน่ของชุมชน เช่น  

สือ่บุคคล สือ่สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์ และสือ่กจิกรรม เป็นตน้ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 
ตวัชีว้ดัที ่4 รอ้ยละของการเขา้ถงึการประชาสมัพนัธข์องประชาชนในพืน้ที ่
ตวัชีว้ดัที ่5 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเปาหมายทีเ่ขา้ใจการประชาสมัพนัธ์้  

 มาตรฐานท่ี  4 :  การถายทอดความรู้ ด้านครอบครัว  หมายถึง  ่ คณะทํางาน ศพค. มี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจด้านครอบครวั  รวมทัง้ปรบัใช้ความรู้ที่ได้รบัมาถ่ายทอดให้

ประชาชนในชุมชนตระหนักถงึความสาํคญัและเสรมิสรา้งความอบอุ่น เขม้แขง็ ก่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพอนัดใีน
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ครอบครวั ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คอื 
ตวัชีว้ดัที ่6 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเปาหมายทีม่คีวามเขา้ใจในการถ่ายทอดความรูด้า้น้

ครอบครวั 
ตวัชีว้ดัที ่7 จาํนวนวทิยากรของคณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน 

 มาตรฐานท่ี 5 : การประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนทรพัยากรใน่ ่ ่

การดาํเนนงานิ  หมายถึง การประสานความร่วมมอื หรอืการไดร้บัการสนับสนุนทรพัยากรต่างๆ  จาก

หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  เพื่อใช้ในการดําเนินงานหรือการจดัก◌ิจกรรมของศูนย์พฒันา

ครอบครวัในชมุชน ประกอบดว้ย 1 ตวัชีว้ดั คอื 
ตวัชีว้ดัที ่8 จาํนวนกจิกรรมทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรจากหน่วยงานอื่น 

 
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

ในปี 2550 สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) ไดด้าํเนินการพฒันาเกณฑก์ารดาํเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน เริม่จากโครงการนํารอ่ง 6 แหง่ โดยใชก้รอบการดาํเนินงานทีอ่า้งองิจากบทบาท
ภารกจิของ ศพค. เพือ่ศกึษารปูแบบของการดาํเนินงานในแต่ละเกณฑ ์ 

 ต่อมาในปี 2551 ไดข้ยายผลจากทีไ่ดศ้กึษารปูแบบการดาํเนินงานของเกณฑท์ัง้ 5 ขอ้ โดยดาํเนินการ
กบั ศพค. เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จาํนวน 75 แหง่ ซึง่ไดร้บัคดัเลอืกจาก พมจ. เพือ่เขา้สมัมนาฯ รว่มกบั สค. 
ทัง้น้ี สค. ไดพ้จิารณาผลการดาํเนินงานตามรายงานสรุปผลการดาํเนินงานทีแ่ต่ละ ศพค. ไดจ้ดัทาํเป็นรปูเลม่      

 อยา่งไรกต็าม รปูแบบการเกบ็หลกัฐานโดยใชร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานเป็นรปูเลม่นัน้ ไมเ่หมาะ
กบัการเกบ็ขอ้มลูในกรณีทีม่จีาํนวน ศพค. หลายๆแหง่ สค.จงึมอบหมายใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจดัทาํ
มาตรฐานศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน ขึน้ โดยพฒันาจากเกณฑก์ารดาํเนินงานทีไ่ดนํ้ารอ่งไปแลว้ แต่ในครัง้น้ีให้
มกีารกาํหนดเป็นตวัชีว้ดัยอ่ยในเกณฑแ์ต่ละขอ้  ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 เกณฑม์าตรฐาน 8 ตวัชีว้ดั โดยภายหลงั 
สค. ไดจ้ดัทาํแบบรายงานเพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานดงักลา่ว       

 ในปี 2552 จงึไดท้ดลองนํามาตรฐาน ศพค. และแบบรายงานตามมาตรฐาน ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ ไปใชก้บั 
ศพค. จาํนวน 150 แหง่ โดย 75 แหง่ เป็น ศพค.เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา และอกี 75 แหง่เป็น ศพค.ทีไ่ดร้บั
คดัเลอืกจาก พมจ. จงัหวดัละ 1 แหง่ เพือ่เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการใชม้าตรฐานและแบบรายงาน   
จาํนวนศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนท่ีมีการดาํเนนงานผานเกณฑท่ี์ิ ่
กาํหนด (แหง่ ) 

N/A 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

กลุม่ที ่1 + 4 ขอ้ 
และ  

กลุม่ที ่1 + 6 ขอ้ 
และ  

กลุม่ที ่1 + 8 ขอ้ 
และ  

กลุม่ที ่1 + 8 ขอ้ 
และ  

กลุม่ที ่1 + 8 ขอ้ 
และ  
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

จาํนวนศนูยพ์ฒันาครอบครวัใน
ชุมชนท่ีมีการดาํเนนงานผานเกณฑท่ี์ิ ่
กาํหนด 

2.5 N/A 1 0.0250 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
    สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ไดด้าํเนินการจดัสมัมนา “ผลกัดนัมาตรฐาน ศพค.

สูก่ารปฏบิตั”ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชีแ้จงการดาํเนินงานตามมาตรฐาน ศพค. รวมถงึการใชง้านแบบ
รายงานตามมาตรฐาน ใหแ้ก่ คณะทาํงาน ศพค. เจา้หน้าที ่พมจ. และเจา้หน้าที ่อปท. ทีด่แูลงาน ศพค. 
โดยแบง่การจดัสมัมนาออกเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ 

1) ภาคเหนือ เมือ่วนัที ่ 2-5  กุมภาพนัธ ์ 2552  ณ  โรงแรมเชยีงใหมภ่คูาํ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2) ภาคตะวนัออกเฉยีง เมือ่วนัที ่16-19 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรุงเทพฯ  
3) ภาคกลาง เมือ่วนัที ่24-27 กุมภาพนัธ ์ 2552 ณ  โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรุงเทพฯ   
 4) ภาคใต ้ เมือ่วนัที ่9-12 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี   

โดยกาํหนดใหม้กีารรายงานผล 2 ครัง้ ไดแ้ก่ 
                    ครัง้ที ่1 เดอืนพฤษภาคม 2552 
                    ครัง้ที ่2 เดอืนสงิหาคม 2552 

ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนทัง้ 150 แหง่ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน ดงันัน้ในการรายงาน
รอบ 6 เดอืน (ต.ค. 51 – ม.ีค. 52) จงึยงัไม่มกีารรายงานผลมายงั สค. 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :   

1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 80 คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนุน
การอบรมเลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาปฐมวยั สง่เสรมิความเสมอภาคของหญงิและชาย เสรมิสรา้งและพฒันา
ความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครวัและชมุชน รวมทัง้ตอ้งสงเคราะหแ์ละจดัสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายุ ผู้
ยากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่พาตนเองได ้

2. นโยบายรฐับาลในการเสรมิสรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวัร่วมกบัสถาบนัทางศาสนา
สถาบนัการศกึษา และสถาบนัทางสงัคมอื่น ๆ ในการปลกูฝงคา่นิยมและจติสาํนึกทีด่ีั  

3. นโยบายการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั ของสาํนกังานกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั  
อปุสรรคตอกา่ รดาํเนนงานิ  :           

1. ในปีนี้การเบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปคอ่นขา้งลา่ชา้ โดยสาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่จงัหวดั เมือ่เดอืนมกราคม 2552 และสาํนกังาน
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัไดด้าํเนินการชีแ้จงรายละเอยีดการใชม้าตรฐานศนูยพ์ฒันาครอบครวัใน
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ชุมชน 4 ภาค    ซึง่ดาํเนินการแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2552 จงึจาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาการ
รายงาน ครัง้ที ่1  จากเดอืนมนีาคม 2552 มาเป็นเดอืนพฤษภาคม 2552 

2. เนื่องจากเป็นครัง้แรกทีม่กีารนํามาตรฐานและแบบรายงานมาตรฐาน ศพค. มาใช ้ซึง่มี
รายละเอยีด ในการกรอกขอ้มลูคอ่นขา้งมาก และขอ้มลูบางสว่นเป็นขอ้มลูที ่ศพค. ตอ้งมขี ัน้ตอนการจดัเกบ็
และ แปรผลก่อนทีจ่ะกรอกใหส้ว่นกลาง ซึง่ตอ้งใชเ้จา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน ซึง่จาก
การดาํเนินการพบว่าหลายพืน้ทีย่งัมคีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น และตอ้งมกีารชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิเป็น
ราย ๆ ไป ทาํใหเ้กดิความล่าชา้ในการรายงานผล   

3. ในการสมัมนาเพือ่ชีแ้จงการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศพค.  ของ สค. ไดเ้ชญิเจา้หน้าทีข่อง 
อปท.มารว่มรบัทราบขอ้มลู แต่จากการตดิตามการดาํเนินงานทีผ่า่นมาพบว่า หลายพืน้ทีม่กัจะมกีาร
เปลีย่นแปลงบุคลากรในการดาํเนินงาน ซึง่อาจทาํใหเ้กดิการชะงกัในการดาํเนนิงานได ้

4. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2552 หลายหน่วยงานมงีบประมาณจาํกดั ในสว่นงบเงนิอุดหนุน
ที ่สค.จดัสรรใหแ้ก่ ศพค. ทีเ่ขา้รว่มในการดาํเนินงานตามมาตรฐานถกูปรบัลดลง อยา่งไรกด็ ีในปีทีผ่า่นๆมา 
อปท.ในหลายพืน้ทีไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิให ้แต่เนื่องจากในปีนี้ อปท. สว่นใหญ่กม็งีบประมาณที่
ไดร้บัจาํนวนจาํกดั อาจสง่ผลต่อการขยายผลโครงการ กจิกรรมตา่งๆ ของ ศพค. ได ้

5.   ชว่งเวลาในการจดักจิกรรมในบางพืน้ทีอ่าจเกดิกรณทีีท่าํใหไ้มส่อดคลอ้งกบัชว่งเวลาการ
รายงานผลขึน้อยูก่บัปจัจยัภายนอกทีอ่าจมากระทบเชน่ การรวมกลุ่มของประชาชนในชมุชนทีต่อ้ง
สอดคลอ้งกบัฤดกูาลทาํงาน โดยเฉพาะพืน้ทีเ่กษตรกรรม ปญหาภยัธรรมชาต ิปญหาความไมส่งบ ปญหาั ั ั

การเมอืงและเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      

เนื่องจากมาตรฐานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และแบบรายงานทีจ่ดัทาํขึน้นัน้ เป็นการ
นํามาใชเ้ป็น รัง้แรกกบั ศพค. ทัง้ 150 แห่ง โดยเฉพาะแบบรายงานทีป่ระกอบไปดว้ยแบบยอ่ยๆ ทีศ่พค. 
จะเป็น  ผูก้รอก   ให ้สค. จาํนวน 5 แบบ และแบบประเมนิสาํหรบัประชาชนกรอกให ้ศพค. จาํนวน 2 
แบบ ซึง่ควรมกีารทบทวนถงึความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการวดัภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารทดลองใชด้งักลา่ว 
โดย สค. วางแผนใหม้กีารวพิากษ์และปรบัปรุงมาตรฐานและแบบรายงานอกีครัง้เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน
และความเหมาะสมก่อนทีจ่ะนําไปใชก้บั ศพค. อื่นๆ ต่อไป 
หลกัฐานอ้างอง ิ :  

1. หนงัสอืราชการ 
2. แบบรายงาน ศพค.มฐ. 
3. ภาพถ่ายการจดักจิกรรม  

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรม (เป็นขอ้มลูดบิทีม่กีารจดัเกบ็ที ่อปท. ทีอ่าจขอดไูด้
เมือ่มกีารตดิตามในบางพืน้ที)่ 
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ช่ือตวัช้ีวดั :  3.1.6   จาํนวนองคก์รปกครองสวนท้องถนมีการบรรจโุครงการ่ ิ่ /กจกรรมด้านการิ

พฒันาสตรีและครอบครวัในเทศบญัญติั/ข้อบงัคบังบประมาณรายจายประจาํปี ่ 2553 

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางจนัทรศ์ริ ิ สุคนธฉายา                         
ผูอ้าํนวยการกองสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย 
 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    

นางมาสสรุยี ์ ศรพีรหมมา   
นางปิยะพร เฉลมิชว่ง      
นางพทัธว์ริา สวุรรณ    

โทรศพัท ์:  0 2306 8756 โทรศพัท ์0 2306 8759-61 

คาํอธบายิ  :  
               1.  เครอืขา่ยหมายถงึ เครอืขา่ยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล      

(อบต.) และเทศบาลตําบลทีม่กีารดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน (ศพค.) 
2.  การมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยในการดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั หมายถงึ การที ่

เครอืขา่ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  มกีารบรรจุโครงการ/กจิกรรมดา้นการพฒันาสตรี
และครอบครวัในเทศบญัญตั/ิขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2553  
 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

จาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารบรรจโุครงการ/กจิกรรมดา้นการพฒันา
สตรแีละครอบครวัในเทศบญัญตั/ิขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2553 
(เครือขาย่ ) 

41 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

175 เครอืขา่ย 250 เครอืขา่ย 325 เครอืขา่ย 400 เครอืขา่ย 475 เครอืขา่ย 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

จาํนวนองคก์รปกครองสวนท้องถนมี่ ิ่

การบรรจโุครงการ/กจกรรมด้านการิ

พฒันาสตรีและครอบครวัในเทศ
บญัญติั/ข้อบงัคบังบประมาณรายจาย่
ประจาํปี 2553 

2.5 41 เครอืขา่ย 1 0.0250 
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คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
1. โครงการเสรมสรา้งศกัยภาพเครือขายท้องถนิ ิ่่ ไทยเพื่อสตรีและครอบครวั 

                        1.1  กจิกรรมประกาศเกยีรตคุิณ อปท.ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั ปี  2551 
                          เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่ อปท. ทีม่กีารสง่เสรมิและสนบัสนุน
การดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั  ซึง่จะสง่ผลให ้อปท. พฒันาการทาํงานดา้นสตรแีละครอบครวัตาม
แนวทางทีส่นองต่อความตอ้งการของประชาชน  และทาํใหเ้ครอืขา่ย อปท. มคีวามเขม้แขง็  กจิกรรม
ประกาศเกยีรตคุิณฯ  ไดจ้ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่19 – 20 กุมภาพนัธ ์ 2552  ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์
กรุงเทพมหานคร  โดยม ีอปท.ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุฯ จาํนวน 60 แหง่  และมผีูร้ว่มงาน
ประกอบดว้ยเครอืขา่ย อปท. เครอืขา่ยคณะกรรมการพฒันาสตร ี เจา้หน้าทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ เจา้หน้าทีศ่นูยพ์ฒันาสงัคม  และเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 784 คน 
                    1.2  สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ก่ อปท.เปาหมาย ปี ้ 2552 จาํนวน 475 แหง่  โดย  
                          1) ทาํหนงัสอืชีแ้จงแนวทางการดาํเนินงานสง่เสรมิความเขม้แขง็แก่เครอืขา่ย อปท. 
ดา้นสตรแีละครอบครวั ปี 2552 ให ้อปท. รบัทราบ  พรอ้มทัง้ขอความรว่มมอืพจิารณาบรรจโุครงการดา้น
การพฒันาสตรแีละครอบครวัในขอ้บญัญตั/ิขอ้บงัคบังบประมาณของ อปท. ประจาํปี 2553 
                          2) สนบัสนุนความรูเ้รือ่งการปลกูฝงคณุธรรม  จรยิธรรม ใหเ้กดิขึน้ในครอบครวั โดยั

การสนบัสนุนหนงัสอื คาํพอ่ – คาํแม ่แก่ อปท.  
                         3) สนบัสนุนความรูด้า้นสตรแีละครอบครวั โดยการจดัสง่วารสาร สค. และ วดีทิศัน์ 
เรือ่งทอ้งถิน่ไทยยคุพฒันาเหน็คณุคา่ของสตรแีละครอบครวั แก ่อปท. 
                    1.3 กจิกรรมสานสมัพนัธเ์ครอืขา่ยทอ้งถิน่ไทยเพือ่สตรแีละครอบครวั 
                         เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สนบัสนุนใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามรู ้ 
ความเขา้ใจในแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายรฐับาลในเรือ่งการเสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แขง็  และ
ผลกัดนัใหม้กีารบรูณาการเนื้องานดา้นการพฒันาครอบครวัอยา่งมมุีมมองหญงิชายไปสูแ่ผนงานโครงการ/
กจิกรรมของ อปท. และขยายผลสูก่ารปฏบิตัใินชุมชนอยา่งทัว่ถงึ  โดยจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่29  มถุินายน – 1
กรกฎาคม  2552  รวม 3 วนั  ณ โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ จงัหวดัอุดรธานี  ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และเจา้หน้าที ่ 156 คน  จาํนวน  98 อปท.   
เจา้หน้าทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เจา้หน้าทีศ่นูยพ์ฒันาสงัคม  และเจา้หน้าที่
สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ  จากจงัหวดั อุดรธานี  อุตรดติถ ์ เลย  เพชรบรูณ์  ขอนแก่น  
กาฬสนิธุ ์ สกลนคร  มุกดาหาร นครพนม  หนองคาย  ชยัภูม ิ มหาสารคาม  หนองบวัลาํภ ู และจงัหวดั
นครราชสมีา  รวม 185 คน 
                2.  โครงการเสรมสรา้งความเข้มแขง็ของเครอืขายสตรีและสถาบนัครอบครวั  ิ ่  
                        เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในนโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน
ของกระทรวง พม. และ สค.  รวมทัง้เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั   
ใหม้ศีกัยภาพ  มทีกัษะ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การทาํงาน  และพฒันาความรว่มมอืของเครอืขา่ย 
อปท. และเครอืขา่ยสตร ีในการนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที ่ โดยในการสมัมนาครัง้ที ่1 ภาคใต ้ ณ  
จงัหวดั สรุาษฎรธ์านี ม ีอปท. เขา้รว่มสมัมนา จาํนวน  43 อปท.  และครัง้ที ่2 ภาคกลาง  ณ กรุงเทพมหานคร  
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ม ีอปท. เขา้รว่มสมัมนา จาํนวน  15 อปท.  ครัง้ที ่3  ภาคเหนือ ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่ ม ีอปท. เขา้รว่ม
สมัมนา 32 คน  จาํนวน 29  อปท.  ครัง้ที ่4  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ  จงัหวดัขอนแก่น ม ีอปท. เขา้
รว่มสมัมนา 30 คน  จาํนวน  25 อปท.  รวมทัง้สิน้ 139 คน  112  อปท.                         

3.  โครงการพลงัครอบครวัรวมทาํความดีเพ่ือสรา้งสรรคส์งัคม่  
                      เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหส้มาชกิครอบครวัในหมูบ่า้น/ชุมชน ของ อปท. ทีม่กีารจดัตัง้ 
ศพค. เขา้รว่มโครงการ  เพือ่รว่มกนัทาํความดตีามความสมคัรใจและทาํอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยเน้นให
ครอบครวัทาํกจิกรรมร่วมกนัในวนัอาทติย ์ และมกีารทาํความดอียา่งต่อเนื่องตลอดปี 2552  เป็นการ
เสรมิสรา้งใหค้รอบครวัมคีวามอบอุ่นและเขม้แขง็  และสมาชกิในครอบครวัมจีติสาํนึกในการทาํความดเีพือ่
สว่นรวม  เกดิเป็นคา่นิยมในการทาํความดตีลอดไป  และทาํใหชุ้มชนไดเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  สามารถ
ขยายผลการทาํความดไีปยงัครอบครวัอื่น ๆ ในพืน้ทีอ่นัจะนําไปสูค่รอบครวัอยูเ่ยน็เป็นสขุ 
                      แนวทางการดาํเนินโครงการ 
                      ดาํเนินงานกบัครอบครวัในหมูบ่า้น/ชุมชน ของ อปท. ทีม่กีารจดัตัง้ ศพค. ในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ ศพส. 75 ศนูย ์ใน 75 จงัหวดั ศนูยล์ะ 1 หมูบ่า้น/ชุมชน แตล่ะหมูบ่า้น/ชุมชนมคีรอบครวั 
เขา้รว่มโครงการ ประมาณ 40 ครอบครวั  รวม 3,000 ครอบครวั   
                          งานทีด่าํเนินการแลว้ 
                          1) ทาํหนงัสอืชีแ้จงแนวทางการดาํเนินโครงการฯ แก่ ศพส. 75 ศนูย ์ 
                          2) จดัทําสมดุพกบนัทกึความดสีาํหรบัครอบครวัและแผน่พบัประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
สง่ให ้ศพส. 75 แห่ง 
                          3) ตดัโอนงบประมาณในการดาํเนินโครงการ ให ้ศพส. 75 แหง่ ๆ ละ 20,000 บาท   
เป็นเงนิ 1,500,000 บาท 
                          ขณะนี้ไดร้บัรายงานผลการดาํเนินโครงการ ครัง้ที ่1 (มากราคม-พฤษภาคม 2552)  
ไดม้กีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้ 33 จงัหวดั เป็นเงนิ 467,040 บาท 

4.  โครงการครอบครวัคณุธรรมนําสงัคมไทยเข้มแขง็ (พาลกูจงูหลานเข้าวดั/โบสถ/์ 
มสัยดิ ) 

           โครงการครอบครวัคณุธรรมนําสงัคมไทยเขม้แขง็ (พาลกูจงูหลานเขา้วดั/โบสถ/์มสัยดิ) 
กลุม่เปาหมายประกอบดว้ย  ครอบครวัใน้ ชุมชน ๆ ละ 20 ครอบครวั จาํนวน 170 แหง่ทัว่ประเทศ โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงันี้  

      1) เพื่อส่งเสรมิใหค้รอบครวัปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม และสรา้งความรกัความเขา้ใจของั

สมาชกิในครอบครวั อนัจะนําไปสู่ครอบครวัทีอ่บอุ่น และทําใหค้รอบครวัเกดิความแขง็แรง สงัคมเขม้แขง็ 
ประเทศชาตสิงบสขุและยัง่ยนื 

       2) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างคนนําไปสู่สงัคมที่ไม่ทอดทิ้งกนั สงัคม
คณุธรรม และสงัคมเขม้แขง็ โดยขยายผลหรอืนําไปสานต่อใหค้รอบคลุมพืน้ที ่
                        สค. ไดด้าํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ประกอบดว้ย 

      1) ขอความรว่มมอืจงัหวดัเพือ่พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการดาํเนินงานโครงการครอบครวั
คณุธรรมฯ โดยกาํหนดแนวทางการคดัเลอืกพืน้ที ่ดงันี้ 
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        1.1) กรณเีป็นพืน้ทีใ่หม ่ใหพ้จิารณาคดัเลอืกตาํบลทีม่ศีนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน 
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามพรอ้มและสามารถใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณโครงการครอบครวั
คณุธรรมฯ ในปี 2553 ได ้และชุมชนมคีวามโดดเดน่ในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั 
                            1.2) กรณีเป็นพืน้ทีเ่ดมิทีเ่คยเขา้ร่วมโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ในปี 2550 และ/
หรือ 2551 ให้พจิารณาคดัเลือกพื้นที่ตําบลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุโครงการครอบครวั
คุณธรรมฯ ในขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2552 โดยในพืน้ทีด่งักล่าวนี้ สค.จะสนบัสนุน
งบประมาณโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ รอ้ยละ 70 ของงบประมาณเดมิทีจ่งัหวดัเคยไดร้บั 
                    2)  สค.พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่ดาํเนินงานโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ประจาํปี 2552 
ประกอบดว้ยพืน้ทีใ่หม่จาํนวน 105 ชุมชน และพืน้ทเีดมิจาํนวน 65 ชุมชน รวมทัง้สิน้ 170 ชุมชน      
                       ผลการดาํเนนงานิ  

1. สค.ประสานขอความรว่มมอืจงัหวดัพจิารณาพืน้ทีด่าํเนินโครงการฯ โดยทุกพืน้ทีท่ี่
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณนัน้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามพรอ้มในการ
สนบัสนุนงบประมาณเพือ่ร่วมขบัเคลือ่นการดาํเนินงานโครงการฯ 

2. สค. จดัทําแนวทางการดาํเนินงานโครงการฯ และสนบัสนุนสือ่และสมุดพกครอบครวั
คณุธรรม  เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ใชป้ระกอบกจิกรรมตลอด
ระยะเวลาการดาํเนินโครงการฯ 

3. สค. ขอความรว่มมอืจงัหวดัดาํเนินโครงการฯ ในพืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
ตามแนวทางทีก่าํหนด  

4. สค. ขอความรว่มมอืจงัหวดัประสานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีด่าํเนินการ
พจิารณาบรรจุโครงการฯในขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยทอ้งถิน่ ประจาํปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  

 
            ทัง้นี้ สค. ไดร้บัรายงานการบรรจุโครงการฯในขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยทอ้งถิน่ 
ประจาํปีงบประมาณ 2553  จาํนวน 41 แหง่ 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :     

1. นโยบายของรฐับาลดา้นการพฒันาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ 
2. ภารกจิดา้นการพฒันาสตรแีละการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั ของ  สค.    
3. กจิกรรมประกาศเกยีรตคิุณแก่ อปท. ทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั          
4. ความรว่มมอืจาก พมจ. ทุกจงัหวดั  
5. ความรว่มมอืจาก ศพส. อปท.  และ ศพค.  
6. ความรว่มมอืของหน่วยงานภายใน พม.และเครอืขา่ยในพืน้ทีต่ามโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ 

อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           
1) เนื่องจาก อปท. มคีวามเป็นอสิระในการบรหิารงาน  ดงันัน้ในการดาํเนินงานกบั อปท. จงึ

ตอ้งอาศยัความรว่มมอือยา่งสงูจาก อปท. 
2) งบประมาณทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอต่อการจดักจิกรรมไดต้ลอดปี และไมเ่พยีงพอทีจ่ะสนบัสนุน
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เครอืขา่ยไดอ้ยา่งทัว่ถงึและต่อเนื่อง 
3) การเปลีย่นแปลงภายในขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/การเปลีย่นแปลงของการเมอืง

ภายในทอ้งถิน่ 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      

1. เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ไดร้บัความ
รว่มมอืจาก อปท. การเชญิ อปท.เขา้รว่มกจิกรรมควรเชญิทัง้ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัทาํคูม่อืการดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวัแก่ อปท. 
3. สค. ควรเตรยีมการประสานหน่วยงานในพืน้ทีใ่หแ้จง้รายชือ่ อปท.เปาหมาย ให ้สค้ . ทราบ

ในชว่งตน้ปีงบประมาณ 
4. การคดัเลอืก อปท.เขา้ร่วมโครงการพลงัครอบครวัรว่มทาํความดเีพือ่สรา้งสรรคส์งัคม  

นอกจาก  พจิารณาความพรอ้มของ อปท. ในการดาํเนินโครงการแลว้  ควรพจิารณาความพรอ้มของ อปท. 
ในเรือ่งงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินโครงการดว้ย      
 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. หนงัสอื สค. ที ่พม 0402/ว 8912 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม  2551  เรือ่ง การดาํเนินงานสง่เสรมิ

เครอืขา่ยดา้นการพฒันาสตรแีละครอบครวั ประจาํปี 2552 
               2. หนงัสอื สค. ที ่พม 0402/ว 9195  ลงวนัที ่ 30 ธนัวาคม  2551  เรือ่ง  ขอมอบหนงัสอืคาํพอ่ 
– คาํแม ่ 

3.หนงัสอืที ่พม 0402/473 ลงวนัที ่27 มนีาคม  2552 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนวารสาร สค. แก่
เครอืขา่ย อปท. 
              4. หนงัสอืที ่พม 0402/ ว 193 ลงวนัที ่23 มกราคม  2552 เรือ่งการสมัมนาโครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั ครัง้ที ่1 
              5. หนงัสอืดว่นมากที ่พม 0402/ ว 625 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์ 2552 เรือ่งการสมัมนาโครงการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั  
              6. หนงัสอืที ่พม 0402/ ว 1052 ลงวนัที ่31 มนีาคม  2552 เรื่องการสมัมนาโครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั  
              7. สรุปกจิกรรมประกาศเกยีรตคิณุ อปท. ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั ประจาํปี 2551 

 8. หนังสอื สค. ที่ พม 0402/8166 ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง การดําเนินโครงการพลงั
ครอบครวัรว่มทาํความด ี เพือ่สรา้งสรรคส์งัคม ปีงบประมาณ 2552  

9. หนังสอื สค. ที ่พม 0402/ว 8167 ลงวนัที ่20 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวทางการคดัเลอืกพืน้ที่
โครงการพลงัครอบครวัร่วมทาํความด ี เพือ่สรา้งสรรคส์งัคม ปี 2552 

10.หนังสอื สค. ที ่พม 0402/2197  ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน  2551 เรื่อง ขออนุมตัดิําเนินงาน
และคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานโครงการ “พลงัครอบครวัรว่มทาํความดเีพือ่สรา้งสรรคส์งัคม 

11.หนังสอื สค. ด่วนมาก ที่ พม 0402/ว 273 ลงวนัที่ 29 มกราคม 2552 เรื่อง โครงการพลงั
ครอบครวัรว่มทาํความดเีพือ่สรา้งสรรคส์งัคม  ปีงบประมาณ 2552 
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                12.หนังสอื สค. ที่ พม 0402/ว 7616 ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2551 เรื่อง แนวทางการคดัเลอืก
พืน้ทีใ่นการดาํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 (เพิม่เตมิ) 

13. หนังสอื สค. ด่วนมาก ที่ พม 0402/2177 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2551 เรื่อง ขออนุมตัิ
หลกัการดาํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

14. หนงัสอื สค. ด่วนมาก ที ่พม 0402/2237 ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน 2551 เรื่อง ขออนุมตัโิอน
เงนิเบกิจา่ยแทนกนัโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

15. หนังสอื สค. ที ่พม 0402/ว 8888 ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2551 เรื่อง ขอความร่วมมอืจงัหวดั
ดาํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมนําสงัคมไทยเขม้แขง็ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

 16. หนังสอื สค. ที่ พม 0402/ว 1222 ลงวนัที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง ตดิตามผลการดําเนิน
โครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 (เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม 2552) และตดิตามรายละเอยีดการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีด่าํเนินการ 
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ช่ือตวัช้ีวดั 3.2 :  ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลตของิ  
สวนรา่ ชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย่ ) 

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
1. นางสาวสริวิรรณ  เยน็ตัง้     
2. นางสาววรางคณา  วงศม์หาชยั    
3. นางสาวจฑุามาส  ครุธพุม่    

โทรศพัท ์:  0 2306 8708 โทรศพัท ์:   0 2306 8751  และ  0 2306 8754 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    
 

ผลผลติ  เป้าหมาย ผลการ
ดาํเนนงานิ  
รอบ 9 เดือน 

คดเป็นิ

ร้อยละ 

1. จาํนวนเครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันา
ศกัยภาพ(เครอืขา่ย) 

1,400 1,424 100 

2. จาํนวนประชาการเปาหมายทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ้

ความเสมอภาค การคุม้ครอง และพทิกัษ์สทิธ(ิคน) 
30,000 28,271 94.24 

3. จาํนวนประชากรเปาหมายทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและ้

พฒันาศกัยภาพเพือ่เป็นครอบครวัเขม้แขง็(คน) 
244,500 72,341 29.59 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
ร้อยละของเป้าหมายผลผลติ  

 
เป้าหมายผลผลติ  

 

 
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
เฉล่ียถวง่
น้ําหนัก 

เปาหมายผลผลติที ่้ 1 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 

เปาหมายผลผลติที ่้ 2 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 
เปาหมายผลผลติที ่้ 3 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตวัช้ีวดัน้ีเทากบั่ ่  1.00 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5  
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน ่     
ถวงน้ําหนัก่  

ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผล่ ิ

ของสวนราชการ่   (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย่ ) 

5 ระดบั 1 
(74.63%) 

1 0.0500 

 
คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการิ :    

 สค. ไดด้าํเนินโครงการ/กจิกรรมเพือ่ใหต้อบสนองตามเปาหมายตั้ วชีว้ดัของหน่วยงานทีไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นเอกสารงบประมาณ ดงัน้ี 

                 1. ผลผลตประชากรเป้าหมายท่ีได้รบัการสงเสรมความเสมอภาค การคุ้มครองและิ ิ่
พทกัษ์สทธิ ิ ิ  
                     ตวัช้ีวดัผลผลติ   จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีได้รบัการสงเสรมความเสมอภาค และ่ ิ

การคุ้มครอง พทกัษ์สทธ ิ ิ ิ จาํนวน 30,000 คน  
                     การดาํเนนโครงการิ /กจกรรม ตัง้แต ิ ่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552 และเกดผลิ

สาํเรจ็ตามผลผลต รวมทัง้สน ิ ิ ้ 19,186 คน มีโครงการกจกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ีิ  
       1.1 โครงการสงเสรมความเสมอภาคหญงชาย่ ิ ิ  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
             1. เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมตัง้แต่ระดบับุคคล ครอบครวั ชุมชน จนถงึระดบัประเทศ

เกดิความตระหนกั รบัรู ้และใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินการเพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ระหวา่งหญงิชาย  

             2. เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายได้รบัความเสมอภาคทางโอกาส สทิธิ ในฐานะความเป็น
มนุษยเ์หมอืนกนั ทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

            3. เพื่อให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏบิตัติามมาตรฐานการส่งเสรมิความ
เสมอภาคระหวา่งหญงิชาย มกีารกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรมทีม่กีารบรูณาการมติหิญงิชาย
กบัภารกจิของหน่วยงาน โดยคํานึงถงึสทิธแิละความเสมอภาคทางสงัคม และลงสู่ประชาชนกลุ่มเปาหมาย้

หรอืผูร้บับรกิาร และบุคลากรในองคก์รใหไ้ดร้บัความเป็นธรรม เกดิความเสมอภาคทางสงัคม 
           4. เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน ใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน นําพนัธกรณีระหว่างประเทศ 

ขอ้ตกลง ความร่วมมอืระหว่างประเทศ บูรณาการร่วมกบัการดาํเนินภารกจิของหน่วยงานทีส่ง่ผลใหป้ระเทศ
ไทยไดร้บัการยอมรบัในเวทสีากล และสงัคมโลก ทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ มคีวามเสมอภาคเป็น
ธรรม และเท่าเทยีมกนัในสงัคม 

           5. เพื่อเสรมิสรา้งโอกาสใหแ้ก่สตรไีดส้ามารถเขา้ถงึ มโีอกาสทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง การปกครอง และวฒันธรรม และมีส่วนร่วมรบัผลประโยชน์จากการพฒันา ส่งผลให้สตรีได้มี
สถานะภาพที่ดขี ึ้น ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมและมโีอกาสแสดงศกัยภาพที่มอียู่อย่างเต็มความสามารถ  
เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย รวมทัง้จดัทําระบบขอ้มูลดา้น
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การสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายของหน่วยงาน  เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการ
ดาํเนินงานดา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย 
                   โดย สค. ไดด้าํเนินการจดักจิกรรม 4 กจิกรรม กลุ่มเปาหมาย ้ 15,916 คน ดงันี้ 
                   1. กจิกรรมการพฒันากลไกการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย    
                       1) ได้ดําเนินการตามตวัชี้วดัที่ 3.1.1 จํานวน ศพค.ที่มีคณะทํางานของศูนย์มเีจตคติ
เกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั ดาํเนินการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารจดัทําหลกัสตูร
การปรบัเปลี่ยนเจตคตเิกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวั กลุ่มเปาหมาย ผูบ้รหิาร้

และเจา้หน้าทีจ่าก สญช. สถค. และ กพข. จาํนวน 25 คน       
                        2) การสมัมนาเพื่อเสรมิสร้างความเสมอภาคระหว่างหญงิและชายและการคุม้ครองสทิธิ
สตร ี ดําเนินการร่วมกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานในศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญงิชายและนักวชิาการฝึกอาชพีแรงงาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ประเด็นมติิหญิงชาย และการวเิคราะห์บทบาทความสมัพนัธ์หญิงชาย สามารถบูรณการมติหิญงิชายกบั
ภารกจิหลกัของหน่วยงานในการกําหนดแผนงาน โครงการ กจิกรรม และงบประมาณได้ และเพื่อเป็นการ
ขยายผลการบรูณาการมติหิญงิชายลงสูก่ลุ่มเปาหมาย คอื แรงงานหญงิ้ /ชาย ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยไดร้บั
การคุ้มครองสทิธิ  โอกาส  และการถูกเลอืกปฏบิตัจิากสถานประกอบการ ทัง้ก่อนเขา้ประกอบอาชพีและ
ระหว่างการประกอบอาชพีในภาคอุตสาหกรรม อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  โดยมผีู้เข้าร่วมสมัมนา  
ประกอบด้วย  ขา้ราชการระดบั 1-6 ครูฝึกฝีมอืแรงงาน  และเจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิตักิารของสถาบนัพฒันา
ฝีมอืแรงงานภาค (สพภ.) และศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั (ศพจ.) 
                            -  รุ่นที ่1 วนัที ่10 - 12 มนีาคม 2552 ภาคใต้ ณ โรงแรมรอยลัพาราไดส์ จ.ภูเกต็ มี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 38 คน 
                            -  รุ่นที ่2 วนัที ่24 - 26 มีน่าคม 2552 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบา้นเชยีง 
จ.อุดรธานี มผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 37 คน 
                   2. กจิกรรมสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในครอบครวั 
                       ดําเนินการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การปรบัเปลีย่นเจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคหญงิ
ชายและบทบาทหญงิชายในครอบครวั” ใหก้บัคณะทํางานศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน ซึง่เป็นโครงการนํา
ร่องเพื่อทดลองใชห้ลกัสตูรทีจ่ะนําไปสู่การพฒันาหลกัสตูรตามแนวทางการขบัเคลื่อนในการปรบัเปลีย่นเจต
คตเิรื่องบทบาทและความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในครอบครวั มผีูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม เป็นคณะทํางาน 
ศพค. เจา้หน้าที ่อบต. และเจา้หน้าที ่พมจ. 
                       -  ครัง้ที่ 1 วนัที่ 2 - 5 กุมภาพนัธ์ 2552 ภาคเหนือ โรงแรมเชียงภูคํา จ.เชียงใหม่ มี
ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม จาํนวน 219 คน 
                       -  ครัง้ที ่2 วนัที ่19 - 20 กุมภาพนัธ ์2552 จากพืน้ที ่19 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงแรมโรยลัรเิวอร ์กรุงเทพฯ มผีูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม จาํนวน 247 คน 
                       -  ครัง้ที่ 3 วนัที่ 26 - 27 กุมภาพนัธ์ 2552 จากพื้นที่ 25 จงัหวดัภาคกลาง ณ โรงแรม
โรยลัรเิวอร ์ กรุงเทพฯ มผีูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม จาํนวน 309 คน 
                       -  ครัง้ที ่4 วนัที ่11 - 12 มนีาคม 2552 จากพืน้ที ่14 จงัหวดัภาคใต ้ณ โรงแรมไดมอนด ์
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พลาซ่า จ.สรุาษฎรธ์านี มผีูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม จาํนวน 172 คน 
                   3. กจิกรรมการจดัเวทสีมชัชาสตร ี 
                       ดาํเนินการจดัประชุมสมชัชาสตรรีะดบัจงัหวดัใน 4 ภาค จาํนวน 1,000 คน เปาหมายภาค้

ละ 250 คน เพื่อทบทวนปญหา สถานการณ์ด้านสตร ีและความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านสตรขีองั

ประเทศไทย รวมทัง้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานดา้นสตรใีนอนาคต เพื่อนําไปสู่การกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแนวทางในการสง่เสรมิและประสานงานสตร ีโดยจะนําขอ้เสนอในเวทรีะดบัจงัหวดั
ไปนําเสนอในเวทสีมชัชาสตรรีะดบัชาต ิซึ่งจะจดัในวนัที ่4 มนีาคม 2552 เพื่อเสนอต่อนายกรฐัมนตรใีนวนั
สตรสีากล ประจําปี 2552 ในวนัที่ 5 มนีาคม 2552 มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจากตวัแทนผู้นําชุมชน องค์กรสตร ี 
คณะทํางานศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน (ศพค.) สมาชกิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  อาสาสมคัรพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (อพม.) เยาวชน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร สตรีมุสลิม สตรีผู้ได้ร ับ
ผลกระทบจากความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ กลุ่มชาตพินัธุ์ ผูแ้ทนหน่วยงานทีดู่แลคนต่างด้าว
และผูต้ดิเชือ้เอดส ์(HIV) รวมทัง้ผูแ้ทนส่วนราชการระดบัเขตระดบัจงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มเปาหมายและ้

หน่วยงานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
         -  ครัง้ที ่1 จดัทีจ่งัหวดัเชยีงใหมว่นัที ่24 - 25 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 284  คน 
         -  ครัง้ที ่2 จดัทีจ่งัหวดัขอนแกน่ วนัที ่21 - 22 มกราคม 2552 จาํนวน 349 คน 
         -  ครัง้ที ่3 จดัทีก่รุงเทพฯ วนัที ่28 - 29 มกราคม 2552 จาํนวน 406  คน 
         -  ครัง้ที ่4 จดัทีจ่งัหวดัสงขลา วนัที ่11 - 12 กุมภาพนัธ ์25652 จาํนวน 396 คน 
            -  ครัง้ที่ 5 ดําเนินการจดัประชุมสมชัชาสตรแีห่งชาต ิประจําปี 2552 ในวนัที่ 3 - 4 มนีาคม 
2552 ณ ห้องรอยลั จูบลี ีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ีมผีูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
จาํนวน 1,305  คน 
                   4. กจิกรรมการจดักจิกรรมเนื่องในวนัสตรสีากล  
                       -  จดังานวนัสตรสีากลในส่วนกลาง “สองทศวรรษ การพฒันาสตรสีู่ความเสมอภาคหญงิ
ชาย  ในประเทศไทย” ในวนัพฤหสับดทีี ่5 มนีาคม 2552 ณ หอ้งรอยลั จบูลี ีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์เมอืง
ทองธานี จ.นนทบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทบทวนการดําเนินงานดา้นสตรแีละการส่งเสรมิความเสมอภาค
หญงิชายของประเทศไทยในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา และ 2) ทบทวนกลไกการทาํงานและพลงัความร่วมมอื
ของภาคเีครอืขา่ยดา้นสตรแีละการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายเพือ่กา้วไปสูก่ารทาํงานในทศวรรษต่อไป
อยา่งมทีศิทางทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคมไทย มผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 1,590 คน 
                       -  ในส่วนภูมภิาคสนับสนุนให ้พมจ. 75 จงัหวดัเพื่อดาํเนินการจดักจิกรรมเน่ืองในวนัสตรี
สากล รว่มกบักลุ่มผูนํ้าสตรแีละเครอืขา่ยองคก์รสตรใีนจงัหวดั 10,539 คน 
                    1.2 โครงการพฒันาศกัยภาพและสงเสรมสถานภาพสตรี่ ิ  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                         1. เพื่อตดิตามประเมนิผลหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการตามแผนพฒันาสตรี
ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 
                         2. เพือ่กระตุน้ใหส้งัคมทุกภาคส่วนไดเ้ขา้ใจถงึการพฒันาศกัยภาพของสตร ีรวมทัง้เหน็
ความสําคญัและบทบาทของสตรใีนการมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ และมุ่งหาแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการสง่เสรมิสถานภาพสตร ี
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              3. เพือ่สง่เสรมิใหก้ลไกเพือ่ความกา้วหน้าดา้นสตรตีามแผนพฒันาสตรฯี ฉบบัที ่10 ในทุก
ภาคส่วนมคีวามเขม้แขง็ สามารถขบัเคลื่อนภารกจิการพฒันาศกัยภาพสตร ีและการส่งเสรมิสถานภาพสตรี
นําไปสูค่วามเสมอภาคหญงิชายใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
                        4. เพือ่ยกเลกิขอ้สงวนตามอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ   
ขอ้ที ่16 เกีย่วกบัการสมรสและความสมัพนัธท์างครอบครวั  
            5. เพือ่พฒันาขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย 
                โดย สค. ไดด้าํเนินการจดักจิกรรม 3 กจิกรรม กลุม่เปาหมาย ้ 2,900 คน ดงันี้ 
                      1. กจิกรรมการรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหส้ตรมีสีว่นร่วมทางการเมอืงและการบรหิาร 
                          สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ได้ร่วมกบับรษิัท อสมท จํากดั(มหาชน) 
ผ่านทางสถานีวทิยุ อสมท FM 95 MHz (ลูกทุ่งมหานคร) จดักจิกรรมฟรคีอนเสริต์ “มหศัจรรย ์พลงัหญงิ” 
เพื่อรณรงคแ์ละส่งเสรมิให้สตรมีสี่วนร่วมทางการเมอืง จํานวน 3 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจกบัประชาชนในวงกวา้งและทุกกลุ่ม เปาหมายให้ทราบถงึความสําคญัและประโยชน์ของการมี้

ผูห้ญงิเขา้ไปร่วมตดัสนิใจทางการเมอืง รวมทัง้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วม
ทางการเมอืงเพิม่ขึน้ ภายในบรเิวณงาน มกีารจดันิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พรอ้มทัง้กจิกรรมเกมสท์ี่
สอดแทรก สาระความรูใ้นเรือ่งความเสมอภาคหญงิชาย และการออกรา้นคา้ OTOP ของจงัหวดั 
               กลุ่มเปาหมาย ้ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธุรกจิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้นําสตร ีผูนํ้าชุมชน เยาวชน นักเรยีน นิสติ นักศกึษา สื่อมวลชน และประชาชนใน
พืน้ที ่โดยมรีายละเอยีดของการจดักจิกรรมดงันี้ 
                          1) การจดัแถลงขา่วและการจดัฟรคีอนเสริต์ (17 ม.ีค.2552) 
                        -  ครัง้ที ่1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จดัในวนัอาทติยท์ี ่29 มนีาคม 2552 ณ สนาม
หน้าทีว่า่การ อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี จาํนวน 2,500 คน    
                          2) ผลติสารคด ีความยาว 60 วนิาท ี20 ตอน 
                         3) เผยแพรส่ารคด ีทางสถานีวทิยุ 110 วนั 220 ตอน ม.ีค. – ส.ค. 2552 
                         4) สมัภาษณ์พเิศษผูบ้รหิาร 10 ครัง้ ออกอากาศ 2 ครัง้/เดอืน ม.ีค. – ส.ค. 2552 
                      2. กจิกรรมการบูรณาการงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์แผนพฒันาสตรฯี ฉบบัที ่10 ร่วมกบั
หน่วยงานภาครฐั   
                         โดยดําเนินการร่วมกบักรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น จดัสมัมนาผู้บรหิารและ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลที่ได้รบัเลอืกตัง้ในปี 2550 เพื่อให้ผูท้ี่ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเมือง การปกครอง การบริหารงานท้องถิ่น 
มุมมองมติหิญงิชาย ภาวะผูนํ้า รวมทัง้การจดัทําโครงการ/งบประมาณทีค่าํนึงถงึมติหิญงิชาย กลุ่มเปาหมาย้

ประกอบด้วย นายก อบต. ประธานและรองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต./ปลดั อบต. จงัหวดัละ 4 
คน  จาํนวน 3 รุน่ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน โดยดาํเนินการ   
                         - รุ่นที่ 1 วนัที ่23 - 25 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมเมาท์เทนบซี จ.ชลบุร ีมผีูเ้ขา้ร่วมการ
อบรม จาํนวน 100 คน 
                      3. กจิกรรมการส่งเสรมิสถานภาพสตรตีามอนุสญัญาการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุก
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รปูแบบ(CEDAW) โดยการจดัเสวนาเนื่องในวนัสตรสีากลรว่มกบัสมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมาย ณ โรงแรม
ปรนิซพ์าเลซมหานาค วนัที ่6 มนีาคม 2552 มผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 300  คน 
                    1.3 โครงการคุ้มครองและพทกัษ์สทธสตรีิ ิ ิ  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                         1. เพื่อสํารวจสถานการณ์การละเมดิสทิธิสตรใีนผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง จํานวน 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่ชาตพินัธุ ์กลุ่มพกิาร กลุม่แรงงาน  และกลุม่ผูห้ญงิทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง  
              2. เพื่อพฒันากลไกการคุ้มครองสทิธสิตรจีากการถูกละเมดิสทิธิการเจรญิพนัธุ์และการ
กระทาํความรุนแรง   
              3. เพื่อกระตุ้น รณรงคใ์หค้วามรู้เรื่องสทิธสิตรแีก่กลุ่มเยาวชนในระบบโรงเรยีน อาจารย์
ฝายปกครองในโรงเรยีน เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นสตรจีากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ และสรา้งกลไกในการ่

เฝาระวงั้ ปญหาละเมดิสทิธสิตรีั  
              4. เพื่อพฒันากลไกการช่วยเหลอืสตรจีากการถูกละเมดิสทิธแิละการกระทําความรุนแรง
กจิกรรมการพฒันากลไกและการขยายผลการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองสตร ี
                    โดย สค. ไดด้าํเนินการจดักจิกรรม 1 กจิกรรม กลุม่เปาหมาย ้ 370 คน ดงันี้ 
                       1. การพฒันากลไกและการขยายผลการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองสตร ี 
                            สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งแนวทางการคุม้ครองสทิธแิละการจดับรกิารช่วยเหลอืเดก็
และสตรทีีถู่กกระทํารุนแรงในระดบัตําบล โดยดําเนินการนําร่องในพืน้ที่ 4 ภาค โดยบูรณการแผนงาน/กจิ
กรมและงบประมาณรว่มกนั มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งรปูแบบและแกนนําในระดบัชุมชนใหม้สีว่นร่วมในการทาํ
หน้าที่ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นแกนนํา
สามารถประสานความร่วมมอืกบัทมีสหวชิาชพีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสรุปบทเรยีนเป็นแนวทางการ
คุม้ครองและช่วยเหลอืเดก็และสตรทีีถู่กระทําความรุนแรงในเบือ้งตน้ กลุ่มเปาหมายประกอบดว้ย เจา้หน้าที่้

สาธารณสุข เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลชุมชน สมาชกิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คณะทํางานและสมาชกิศูนย์
พฒันาครอบครวัในชมุชน ผูนํ้าชุมชนและอาสาสมคัร จาํนวน 4 รุน่ ดงัน้ี 
                           -  รุ่นที่ 1 วนัที่ 2 - 3 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ สถานีอนามัยทุ่งตะโก อําเภอทุ่งตะโก 
จงัหวดัชุมพร มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 98 คน 
                           -  รุ่นที่ 2 วนัที่ 19 - 20 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ โรงพยาบาลสิริธร อําเภอบ้านแฮด 
จงัหวดัขอนแก่น มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 96 คน 
                           -  รุ่นที่ 3 วนัที่ 25 - 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุข อําเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี มผีูเ้ขา้รว่มประชุม  78  คน   
                           -  รุน่ที ่4 วนัที ่ 30 - 31 มนีาคม 2552 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 98 คน   
               2. ผลผลตเครอืขายท่ีได้รบัการเสรมสรา้งและพฒันาศกัยภาพิ ิ่   
                    ตวัช้ีวดัผลผลติ   จาํนวนเครือขายท่ีได้รบัการเสรมสร้างและพฒันาศกัยภาพ จาํนวน ่ ิ

1,400 เครือขาย ่  
              การดาํเนนโครงการิ /กจกรรม ตัง้แตวนัท่ี ิ ่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2552 และเกดผลิ

สาํเรจ็ตามผลผลต รวมทัง้สน ิ ิ ้ 696 เครอืขาย่  มีโครงการกจกรรมท่ีสาํคัิ ญ ดงัน้ี 
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                    2.1 โครงการเสรมสร้างความเข้มแข็งของเครือขายสตรีและสถาบนัครอบครวัิ ่   
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                       1. เพือ่ใหเ้ครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั มคีวามรู ้ความเขา้ใจในนโยบายดา้นการ
พฒันาสงัคม สตรแีละสถาบนัครอบครวั และสรา้งความตระหนกัใหเ้ครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมให้
เขม้แขง็ตามนโยบายของรฐับาล พม. และ สค. 
            2. เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ยสตรแีละสถาบนัครอบครวั ใหม้ศีกัยภาพ มี
ทกัษะ สามารถกาํหนดแนวทางในการปองกนัและแกไ้ขปญหาดา้นสงัคม้ ั ในชุมชน โดยเฉพาะปญหาทีม่ีั

ผลกระทบตอ่สตรแีละสถาบนัครอบครวั 
         3. เพือ่ใหเ้ครอืขา่ยและสถาบนัครอบครวั ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การทาํงานและ

พฒันาความรว่มมอืของเครอืขา่ยในการนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที ่
       สค. ไดป้ระชุมเพือ่วางแผนในการดาํเนินโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยสตร ี

และสถาบันครอบครัว โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  
คณะกรรมการพฒันาสตรจีงัหวดั/อําเภอ/ตําบล นายกสมาคมผูนํ้าสตรพีฒันาชุมชนจงัหวดั พฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ผูอ้ํานวยการสาํนักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ ผูอ้ํานวยการศูนยพ์ฒันา
สงัคมและผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีป่ระชุมมมีตใิหม้กีารจดัสมัมนา ใน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครัง้  
                     ซึง่ สค. ไดด้าํเนินการจดัสมัมนา 2 ครัง้ กลุ่มเปาหมาย ้ 301 คน 301 เครอืขา่ย ดงัน้ี 
           1. ครัง้ที ่1 ภาคใต ้จดัสมัมนา เมือ่วนัที ่22 - 26 กุมภาพนัธ ์2552 จ.สุราษฎรธ์านี มี
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา จาํนวน 164 คน 165 เครอืขา่ย    
                     2. ครัง้ที ่2 ภาคกลาง จดัสมัมนา เมือ่วนัที ่24 - 26 มนีาคม 2552 กทม. มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
จาํนวน 137 คน 136 เครอืขา่ย 
                  2.2 โครงการเสรมสร้างศักยภาพเครือขายท้องถนไทยเพื่อสตรีและครอบครัวิ ิ่่   
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                      1. เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืขา่ยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการบรหิารจดัการดา้น
สงัคมเชือ่มโยงกบัการพฒันาสตรแีละครอบครวั โดยสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้โดยการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ การศกึษาดงูาน ทีเ่อือ้ต่อการขบัเคลือ่นงานดา้นสตรแีละสถาบนัครอบครวัของ อปท.อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
                       2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํานโยบายตาม
ภารกจิของ สค. ไปดาํเนินการใหบ้งัเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม รวมทัง้ขยายผลสูป่ระชาชนกลุม่เปาหมาย้  
                       โดย สค. ไดด้าํเนินการจดักจิกรรม 3 กจิกรรม กลุม่เปาหมาย ้ 117 เครอืขา่ย ดงัน้ี 
                           กจิกรรมที่ 1  สานสมัพนัธ์เครอืข่ายท้องถิน่ไทยเพื่อสตรแีละครอบครวั ได้ขออนุมตัิ
ปรบัเปลี่ยนการจดัร่วมกบัการสมัมนาเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายสตรีและสถาบนัครอบครวั 
โครงการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของเครอืข่ายสตรแีละสถาบนัครอบครวั จํานวน 4 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มคีวามรู้ความเข้าใจในแนวทางและ ทิศทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาลเรื่องการเสรมิสรา้งครอบครวัเขม้แขง็และผลกัดนัใหม้กีารบูรณาการเนื้องาน
ดา้นการพฒันาครอบครวัอยา่งมมีุมมองหญงิชายไปสู่แผนงาน/กจิกรรมของ อปท.โดยขยายผลไปสู่การปฏบิตั ิ
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ในชุมชนอย่างทัว่ถึง  รวมทัง้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัเครือข่ายสตรีและสถาบนัครอบครวัให้มี
ศกัยภาพ มทีกัษะ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การทํางาน และพฒันาความร่วมมอืของเครอืขา่ยในการ
นํานโยบายไปสู่การปฏบิตัใินพืน้ที่ และดําเนินการจดัสมัมนาเสรจ็เรยีบรอ้ย ๒ ครัง้ โดยมกีลุ่มเปาหมายเขา้้

รว่มกจิกรรมจาํนวน 76 คน 58 เครอืขา่ย ดงัน้ี 
                     - ครัง้ที่ 1  ภาคใต้  เมื่อวนัที่ 24 - 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  
จ.สรุาษฎรธ์านี  โดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 56 คน 43 เครอืขา่ย 2 จงัหวดั 
                     - ครัง้ที่ 2  ภาคกลาง เมื่อวนัที่ 24 - 26 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กรุงเทพฯ  
โดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 20 คน 15 เครอืขา่ย 11 จงัหวดั 
                     กจิกรรมที ่2  มหกรรมประกาศเกยีรตคิุณองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดเีด่นดา้นสตรแีละครอบครวั  

มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญัและกําลงัใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค้นหาแบบอย่างที่ดใีนการ
ดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั  โดยการคดัเลอืก อปท.ดเีด่นดา้นสตรแีละครอบครวัตามหลกัเกณฑแ์ละ
มาตรฐานตวัชีว้ดัที ่ สค. ไดพ้ฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และจดังานประกาศเกยีรตคิุณและเวที
วชิาการทอ้งถิน่ดา้นสตรแีละครอบครวั มกีารดาํเนินงาน  ดงันี้ 
              - กจิกรรมยอ่ยที ่1  การประกาศเกยีรตคิณุ อปท.ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวัทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ มี
วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่ อปท.ทีม่กีารสง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นสตรแีละ
ครอบครวั  ซึง่จะสง่ผลให ้อปท.พฒันาการทาํงานดา้นสตรแีละครอบครวัตามแนวทางทีส่นองต่อความตอ้งการ
ของประชาชน  และทาํใหเ้ครอืขา่ย อปท.มคีวามเขม้แขง็  ดาํเนินการจดักจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ย  เมือ่วนัที ่19 
- 20 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพมหานคร  โดยม ีอปท.ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรติ
คณุฯ จาํนวน 60 แหง่ และมผีูร้ว่มงานประกอบดว้ยเครอืขา่ย อปท.  เครอืขา่ยคณะกรรมการพฒันาสตร ี 
เจา้หน้าทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เจา้หน้าทีศ่นูยพ์ฒันาสงัคม  และเจา้หน้าทีจ่าก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 784 คน 59 เครอืขา่ย 
                    กิจกรรมที่ 3  การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่องท้องถิ่นไทยยุคพัฒนาเห็นคุณค่าของสตรีและ
ครอบครวั  มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการกระตุน้ส่งเสรมิให ้อปท.ตระหนักถงึความสาํคญัของงานดา้นสตรแีละ
ครอบครวั เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน และประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ อปท. ดาํเนินการผลติเป็น VCD  
จาํนวน 500 แผน่ 
                 2.3 โครงการสงเสรมการมีสวนรวมของเครือขายเอกชนด้านสตรีและครอบครวั่ ่ ่ ่ิ   
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                       1.  เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึคณุคา่และความสาํคญัของสถาบนัครอบครวั 
            2.  เพื่อเสรมิสร้างสมัพนัธภาพที่ด ีการมกีจิกรรมร่วมกนัของครอบครวั ส่งเสรมิความรกั 
ความเขา้ใจระหวา่งสมาชกิในครอบครวั 
           3.  เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชนเป็น Change Agent ในการสรา้งครอบครวัทีด่ใีนอนาคต 
           4.   เพือ่เสรมิสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครอบครวั ชุมชน 
           5.  เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเผยแพรค่วามสาํคญัของสถาบนัครอบครวั 
                        โดย สค. ได้ดําเนินการ จดัการฝึกอบรม “ค่ายครอบครวั” โดยมกีลุ่มเปาหมายเขา้ร่วม้

จาํนวน 1,080 คน 225 เครอืขา่ย  ประกอบดว้ย 
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                        1. คา่ยครอบครวัอบอุ่น
                            ครัง้ที่ 1 วนัที่ 28 – 30  พ.ย. 2551 ณ เวยีนนา รสีอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา โดยมผีูเ้ขา้ร่วม ประกอบดว้ย พอ่ แม่ / ผูป้กครอง ลูก จาก อําเภอจกัราช อําเภอโชคชยั 
อาํเภอพมิาย และอาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 157 คน 65 ครอบครวั 
                            ครัง้ที ่2 วนัที ่17 - 18 มกราคม 2552 ณ สวนนงนุช อําเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีโดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ครอบครวัผูบ้รหิารการศกึษา เขต 1 และเขต 2 จงัหวดันนทบุร ี(พอ่ แม่ / ผูป้กครอง 
ลกู) จาํนวน 272 คน 85 ครอบครวั (ครอบครวัละ 2 – 3 คน)  
                            ครัง้ที ่3 วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 2552 ณ ชลพฤกษ์ รสีอร์ท อําเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายกโดยมผีูเ้ขา้ร่วม ประกอบด้วยครอบครวัครู ผูป้กครอง และนักเรยีนโรงเรยีนสตรวีทิยา 2 
จาํนวน 251 คน 70 ครอบครวั (ครอบครวัละ 2 - 3 คน)  
                             2. ค่ายคุณธรรมนําใจยุวชนนนทบุร ีวนัที่ 21 - 23 พฤศจกิายน 2551 ณ  วดัสามง่าม  
ตําบลลําโพ อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี ผู้เขา้ร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรยีน และครูอาจารย ์
จาํนวน 400 คน 5 เครอืขา่ย 
                 2.4 โครงการสงเสรมเครือขาย่ ่ิ เพ่ือการพฒันาสตรีและครอบครวั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                    1. เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่มขององคก์รสตรเีป็นเครอืขา่ย และดาํเนิน
โครงการ/กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั ชุมชนและสงัคม 
          2. เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลุ่ม/องคก์รสตรแีละสถาบนัครอบครวัในการเฝาระวงั  ้

ปองกนั แกไ้ขปญหาทีม่ผีลกระทบตอ่สตร ีครอบครวั และสงัคมในลกัษณะองคร์วม้ ั  
          3. เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุ่ม/องคก์รสตรมีสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็และ
มัน่คง 

       โดย สค. ได้ดําเนินการจดัสรรเงนิงบประมาณเพื่อให้กลุ่ม/องค์กรสตรดีําเนินโครงการ/
กจิกรรม  ภายใตก้รอบ  และหลกัเกณฑข์องโครงการสง่เสรมิเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาสตร ี ดงันี้ 
            1. โอนเงนิใหส้ว่นภมูภิาค 75 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
               -  งบประมาณจากหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป เป็นเงนิ 4,250,000 บาท สาํหรบัสาํนกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) เป็นผูเ้บกิจา่ยเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมของเครอืขา่ย
องคก์รสตรใีนจงัหวดั ดงันี้ 
                  (1) จงัหวดัทีม่จีาํนวนอาํเภอ/กิง่อาํเภอ 3 - 9 อาํเภอ จาํนวน 35 จงัหวดั จดัสรรให ้    
จงัหวดัละ 50,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 1,750,000 บาท 
               (2) จงัหวดัทีม่จีาํนวนอาํเภอ/กิง่อาํเภอ 10 - 20 อําเภอ จาํนวน 30 จงัหวดั จดัสรรให ้ 
จงัหวดัละ 60,000 บาท  รวมเป็นเงนิ 1,800,000 บาท 
                  (3) จงัหวดัทีม่จีาํนวนอาํเภอ/กิง่อาํเภอ 21 อาํเภอขึน้ไป จาํนวน 7 จงัหวดั จดัสรรให ้ 
จงัหวดัละ 70,000 บาท  รวมเป็นเงนิ  490,000 บาท 
                  (4) จดัสรรใหจ้งัหวดัทีป่ระสบปญหาความไมส่งบในพืน้ที ่ั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
จงัหวดัยะลา  จงัหวดัปตตานี และจงัหวดันราธวิาสจงัหวดัละ ั 70,000 บาท รวมเป็นเงนิ  210,000 บาท 
               -  งบประมาณจากงบดาํเนินการ เป็นเงนิ 225,000 บาท สาํหรบัสาํนกังานพฒันาสงัคม
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และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการโครงการ โดยจดัสรรใหท้ัง้ 75 จงัหวดั     
จงัหวดัละ 3,000 บาท 
           2. ขณะน้ี สค. ไดร้บัรายงานผลการดาํเนินงานจาก พมจ. ไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณ
ใหก้ลุม่/องคก์รเครอืขา่ยสตรแีลว้ จาํนวน 2,650 คน 46 เครอืขา่ย สค. จดัสรรเงนิอุดหนุนใหก้บักลุม่/องคก์ร
ซึง่ขอรบังบประมาณสนบัสนุนกรณพีเิศษ เป็นเงนิ 377,000 บาท จาํนวน 7 เครอืขา่ย            
                2.5 โครงการพลงัครอบครวัรวมทาํความดีเพ่ือสร้างสรรคส์งัคม่  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                     1. เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวั (พอ่/แม่/ลกู) ร่วมกนักระทาํความดตีามความสมคัรใจ 
ครอบครวัละ 1 อยา่ง 
                    2. เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัไดใ้ชเ้วลารว่มกนัทาํความด ี
                    3. เพือ่สรา้งกระแสใหค้นในชุมชนมคีวามรกั ความเสยีสละ มคีวามพรอ้มทีจ่ะทําความดเีพื่อ
สว่นรวม และรว่มกนัทาํความดเีพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
                    โดยมเีปาหมายใหส้มาชกิในครอบครวัทีเ่ขา้ร่วมโครงการร่วมทําความดเีพื่อชุมชนและสงัคม ้

อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เริม่โครงการตัง้แต่เดอืน มกราคม – กนัยายน 2552 รวม 9 ครัง้ ในการดําเนิน
โครงการใหศู้นยพ์ฒันาสงัคมจงัหวดั (ศพส.) คดัเลอืกครอบครวัในองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) ที่มี
การจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน (ศพค.)  ศพส. ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง มคีรอบครวัเขา้ร่วมโครงการ
แหง่ละ 40 ครอบครวั รวม 3,000 ครอบครวั 
                   สค. สนับสนุนงบประมาณให้ ศพส. ละ 20,000 บาท รวม 75 แห่ง 1,500,000 บาท พร้อม
แผน่พมิพป์ระชาสมัพนัธแ์ละสมุดบนัทกึความด ีซึง่จะมกีารรายงานผลเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ 

   
           3. ผลผลตประชากรเป้าหมายท่ีได้รบัการสงเสรมและพฒันาศกัยภาพเพื่อเป็นครอบครวัิ ิ่

เข้มแขง็  
              ตวัช้ีวดัผลผลติ   จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีได้รบัการพฒันาศกัยภาพเพ่ือครอบครวั

เข้มแขง็ จาํนวน 244,500 คน  
                   การดาํเนนโครงการิ /กจกรรม ตัง้แตวนัท่ี ิ ่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2552 และเกดผลิ

สาํเรจ็ตามผลผลต รวมทัง้สน ิ ิ ้ 7,339 คน มีโครงการกจกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ีิ  
          3.1 โครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
               1. มกีารจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน 
               2. ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนมกีารดาํเนินกจิกรรมปองกนัและแกไ้ขปญหาครอบครวั้ ั  
               3. เพื่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพและเพิม่ทกัษะในการดําเนินงานศูนยพ์ฒันาครอบครวัใน

ชุมชน โดยการศกึษาดงูานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนทีเ่ขม้แขง็และยัง่ยนื 
               4. เป็นการพฒันาศกัยภาพศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนทีย่งัอ่อนแอใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ 
               5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่โีดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
             โดย สค. ไดด้าํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
              1. “ผลกัดนัมาตรฐาน ศพค. สู่การปฏบิตั”ิ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหศู้นยพ์ฒันาครอบครวัใน

ชุมชนมมีาตรฐานการดําเนินงานตามภารกจิหน้าทีข่องศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และเพื่อปรบัเปลีย่น
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เจตคตเิกี่ยวกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัของคณะทํางานศูนย์พฒันาครอบครวัใน
ชุมชน โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา 4 ภาค กลุ่มเปาหมาย ้ 903 คน ดงันี้ 
                     1) ภาคเหนือ เมือ่วนัที ่2 - 5 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมเชยีงใหม่ภคูาํ  จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 216 คน 
                     2) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เมือ่วนัที ่16 - 19 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ 
กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 228 คน 
                     3) ภาคกลาง เมือ่วนัที ่24 - 27 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพฯ โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 278 คน 
                     4) ภาคใต ้เมือ่วนัที ่9 - 12 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 181 คน 
                 2. การสงัเกตการณ์การอบรมสมัมนาโครงการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งเครอืขา่ยศนูย์
พฒันาครอบครวัในชมุชน และการประชุมหารอืโครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนรปูแบบใหม ่มี
วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และเพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ย 
ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาสถาบนัครอบครวั กลุม่เปาหมาย ้ 807 คน ดงันี้ 
                     1) การเขา้รว่มสงัเกตการณ์การอบรมสมัมนาโครงการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ยศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน จงัหวดัลพบุร ีเมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุมวทิยาลยั
การปกครอง  ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมภาคกลาง  จงัหวดัลพบุร ีโดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 80 คน 

                 2) โครงการศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชนร่วมจดักจิกรรมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีน
ครอบครวั  “งานมหกรรม 3 ปี โครงการสายใยรกัแห่งครอบครวั” เมื่อวนัที่ 9 - 14 ธนัวาคม 2551 โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 727 คน 
               3.2 โครงการครอบครวัอบอนุ่  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                     1. เพือ่รณรงคส์รา้งกระแสใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความสาํคญัของสถาบนัครอบครวั และมี
การใชเ้วลาอยูร่ว่มกบัครอบครวัมากขึน้ 
                     2. ส่งเสรมิให้ครอบครวัได้ทําหน้าที่ในการอบรมสัง่สอน ให้ความรกัความอบอุ่นตลอดจน
ปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรม และหลกัคดิในการดาํเนินชวีติใหก้บัสมาชกิั  
                    โดย สค. ไดด้าํเนินกจิกรรม กลุ่มเปาหมาย ้ 348 คน ดงันี้ 
                  1. กจิกรรมการแถลงขา่ว มวีตัถุประสงคเ์พือ่รณรงคส์รา้งกระแสใหป้ระชาชนตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของสถาบนัครอบครวั และมกีารใชเ้วลาอยูร่ว่มกบัครอบครวัมากขึน้  
                    - การจดังานแถลงขา่ว “สมานฉนัท ์สนัตวิธิ ีเริม่ทีค่รอบครวั” และการลงนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง วดัสวนแกว้ วดัสามงา่ม กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการเริม่ตน้ (Kick off) ของแผนงาน/โครงการใชเ้วลาวา่ง
ของครอบครวั และประชาสมัพนัธโ์ครงการคา่ยคณุธรรมนําใจยวุชน จงัหวดันนทบุร ีโดย สค. ไดด้าํเนินการ
จดัแถลงขา่ว เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2551 ณ ลานธรรม วดัสวนแกว้ จ.นนทบุร ีโดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 220 คน 
                  2. แผนงานการสง่เสรมิการใชเ้วลารว่มกนัของครอบครวั ปี 2552 มวีตัถุประสงคเ์พือ่กาํหนด
แนวทาการจดังานวนัครอบครวั ในวนัที ่8 เมษายน 2552 ณ หอ้งรอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคาร ชาเลนเจอร ์ศนูย์
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แสดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ีโดย สค. ไดด้าํเนินการ ดงันี้ 
                    1) ประชุมคณะกรรมการจดังานวนัแห่งครอบครวั ปี พ.ศ.2552 เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2552 
ณ หอ้งประชุมปกรณ์ องัศุสงิห ์ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 35 คน  
                    2) ประชุมคณะทาํงานจดังานวนัแหง่ครอบครวั ปี พ.ศ.2552 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2552 ณ 
หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 70 คน  
                      3) ประชุมคณะทํางานจดังานวนัแห่งครอบครวั ปี พ.ศ.2552 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2552 ณ 
หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 23 คน 
                3.3 โครงการสงเสรมการปฏบตังานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั่ ิ ิ ิ

ครอบครวั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                   1. พฒันามาตรฐานครอบครวัเขม้แขง็ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการสง่เสรมิสถาบนัครอบครวัให้
เขม้แขง็ตอ่ไป 

        2. สง่เสรมิและบรณูาการการดาํเนินงานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน
ครอบครวัเขม้แขง็อยา่งเป็นรปูธรรม            

       3. ใหม้เีวทเีสรมิสรา้งองคค์วามรู ้และการดาํเนินงานในการพฒันาสถาบนัครอบครวัใหแ้ก่
หน่วยงานภาครฐั องคก์รเอกชน และภาคเีครอืขา่ย 

        4. สง่เสรมิ ประสานการดาํเนินงาน และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร
สง่เสรมิสถาบนัครอบครวั พ.ศ. 2550 - 2554    

        โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา กลุ่มเปาหมาย ้ 139 คน ดงันี้ 
                   1. จดักิจกรรม เตรยีมความพร้อมก่อนการจดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง แนวทางการเสรมิสร้าง
ศกัยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครวัเขม้แขง็โดยชุมชนนําร่องระหว่างวนัที่ 22 - 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552  
เมื่อวนัที ่7 - 11 มกราคม 2552 ณ บา้นสามขา จ.ลําปาง และ จ.เชยีงใหม่ ผูเ้ขา้ร่วม ประกอบดว้ยวทิยากร 
เจา้หน้าทีเ่ทศบาล/ผูนํ้าชุมชน และชาวบา้นในชมุชน จาํนวน 15 คน 
                   2. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องแนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครวั
เขม้แขง็โดยชุมชนนําร่องระหว่างวนัที่ 22 - 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552ณ หอ้งประชุมเฮอืนทวชีล ฮอไรซนัวลิ
เลจแอนดร์สีอรท์ และสวนพฤกษศาสตรท์วชีล ต.เชงิดอย  อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ โดยมผีูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 
124 คน 

          3.4 โครงการสงเสรมและประสานการดาํเนนงานด้านครอบครวัตามระเบียบสํานัก่ ิ ิ

นายกรัฐมนตรีวาด้วยการสงเสรมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาต  พ่ ่ ่ิ ิ .ศ .2551  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

              1. เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรค์รอบครวัแห่งชาต ิ
(กยค.) และคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาครอบครวั (กสค.) 

              2. เพือ่สนับสนุน ส่งเสรมิ และประสานงานใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากร องคก์ร 
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานดา้นครอบครวัในเวทวีชิาการระดบัชาตดิา้นครอบครวั 

              3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และประสานงานให้เกดิการประชุมสมชัชาครอบครวัระดบัจงัหวดั 
และสมชัชาครอบครวัแห่งชาต ิ
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             4. เพื่อการตดิตามและประสานการดําเนินงานด้านครอบครวัขององค์กร และหน่วยงานที่
ปฏบิตังิานดา้นครอบครวั 

             โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา ดงันี้ 
                 - สาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวัรบัเชญิเป็นวทิยากรเสวนา “ ตน้ทางแหง่ความคดิการสรา้งสขุ
ภาวะครอบครวั”เมือ่วนัที ่19 - 22 มกราคม 2552 ณ ลานโพธลิานไทร วดัอรญัญาวาส อ์ .เมอืง จ.น่าน โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 300 คน 
               3.5 โครงการเสรมสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงของครอบครวัิ  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
                    1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545 และเป็นการเสรมิสรา้งหลกัประกนัของครอบครวั 
                    2. เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ในรูปแบบที่ทนัสมยัแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานด้านการ
ฌาปนกจิสงเคราะหใ์หม้คีวามรูใ้นการปฏบิตังิาน 
                    3. สรา้งวทิยากรดา้นงานฌาปนกจิสงเคราะห ์
                    4. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการใชง้านระบบฐานขอ้มลูการฌาปนกจิสงเคราะหภ์าครฐั 
และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์                  
                    5. ปรบัปรุงระบบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจจบุนัั  
                  โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา กลุ่มเปาหมาย ้ 1,170 คน ดงันี้ 
                   1. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่26 - 27พฤศจกิายน 2551 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 50 คน 
                 2. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2551 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 80 คน 
                 3. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2551 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 40 คน 
                 4. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่13 - 16 มกราคม 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 20 คน 
                5. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่ 22 - 24 มกราคม 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 450 คน  
                6. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่12 - 14กุมภาพนัธ ์ 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 640 คน                     
                7. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่25 - 26กุมภาพนัธ2์552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 250 คน          
                8. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่3 - 6 มนีาคม 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 30 คน 
                9. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์อรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2552 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 150 คน 
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                3.6 โครงการครอบครวัคณุธรรมนําสงัคมไทยเข้มแขง็ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

     1. เพื่อส่งเสรมิให้ครอบครวัปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม ั และสร้างความรกัความเขา้ใจของ
สมาชกิในครอบครวั อนัจะนําไปสู่ครอบครวัที่อบอุ่น และทําให้ครอบครวัเกดิความแขง็แรง สงัคมเขม้แขง็ 
ประเทศชาตสิงบสขุและยัง่ยนื 

     2. เพือ่สนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถิน่มสีว่นร่วมสรา้งคนนําไปสูส่งัคมทีไ่มท่อดทิง้กนั สงัคมคณุธรรม 
และสงัคมเขม้แขง็ โดยขยายผลหรอืนําไปสานต่อใหค้รอบคลุมพืน้ท ี
                     สค. ไดด้าํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ประกอบดว้ย 

    1. ขอความรว่มมอืจงัหวดัเพือ่พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการดาํเนินงานโครงการครอบครวั
คณุธรรมฯ โดยกาํหนดแนวทางการคดัเลอืกพืน้ที ่ดงันี้ 

     1.1 กรณเีป็นพืน้ทีใ่หม ่ใหพ้จิารณาคดัเลอืกตําบลทีม่ศีนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน 
(ศพค.) โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามพรอ้มและสามารถใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ครอบครวัคุณธรรมฯ ในปี 53 ได ้และชุมชนมคีวามโดดเด่นในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนั
ครอบครวั 
                         1.2 กรณีเป็นพืน้ทีเ่ดมิทีเ่คยเขา้ร่วมโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ในปี 50 และ/หรอื 51 
ให้พจิารณาคดัเลือกพื้นที่ตําบลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุโครงการครอบครวัคุณธรรมฯใน
ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี 52 โดยในพืน้ทีด่งักล่าวนี้ สค.จะสนับสนุนงบประมาณ
โครงการครอบครวัคณุธรรมฯ รอ้ยละ 70 ของงบประมาณเดมิทีจ่งัหวดัเคยไดร้บั 
                   2.  สค. พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่ดาํเนินงานโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ประจาํปี 52 
ประกอบดว้ย พืน้ทีใ่หม ่จาํนวน 105 ชุมชน และพืน้ทีเ่ก่า จาํนวน 65 ชุมชน รวมทัง้สิน้ 170 ชุมชน 
                3.7 โครงการสงเสรมงานตาม พ่ ิ .ร.บ.คุ้มครองผู้ถกูกระทาํด้วยความรนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ.2550 มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพือ่สรา้งและพฒันาระบบองคค์วามรูใ้หแ้กผู่ป้ฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัฯิ 
(พนกังานเจา้หน้าที ่พนกังานสอบสวน และผูป้ระนีประนอม) ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคสว่น ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภูมภิาคและประชาชนทัว่ไป ใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากพระราชบญัญตัฯิ ดงักลา่ว 

        โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา กลุ่มเปาหมาย ้ 3,132 คน ดงันี้ 
             1. การประชุม “งานรณรงคย์ตุคิวามรุนแรงต่อเดก็ สตร ีและความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2551”
ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2551 ณ หอ้งประชุมผนั จนัทรปาน สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราช
วถิ ี โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 21 คน 
             2. การสมัมนาวชิาการพระราชบญัญตัคุิม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.
2550 กบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย บทบาทคร ูและผูนํ้าชุมชนในการปองกนัและแกไ้ขปญหาความรุนแรงใน้ ั

ครอบครวั ครัง้ที ่3 ณ โรงแรมมริาเคลิ กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 250 คน 
             3. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารพระราชบญัญตั ิคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั 
พ.ศ.2550 กบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ณ โรงแรมชลพฤกษร์สีอรท์  แอนด ์ สปา จงัหวดันครนายก โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 205 คน 
             4. การประชุมคณะทาํงาน จดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิ “1 ปี หลงัประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ.2550” จาํนวน 4 ครัง้ ดงันี้ 
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                 - ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2551 ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห ์ โดยมผีูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 38 คน   
                 - ครัง้ที ่2/2551 เมือ่วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2551 ณ  หอ้งประชุม ชัน้ 3 สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 
จาํนวน 35 คน  
                 - ครัง้ที ่3/2551 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2551 ณ  หอ้งประชุม ชัน้ ๓ สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 
จาํนวน 40 คน  
                 - ครัง้ที ่4/2551 เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุม ชัน้ ๓ ตกึ APCD โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 29 คน  
             5. การประชุมเตรยีมการจดังานพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติตยิาภา   
                 - ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 
จาํนวน 45 คน   
                 - ครัง้ที ่2/2551 เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2551 ณ  หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 
จาํนวน 68 คน 
             6. การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดังานรณรงคย์ตุคิวามรุนแรง ประจาํปี 51 คาํสัง่สาํนกังาน
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที ่209/2551 วนัที ่3 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 25 คน 
             7. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ “1 ปี หลงัประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ย
ความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550” เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2551 ณ อาคาร 9 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 1,403 คน 
             8. การจดังานรณรงคย์ตุคิวามรุนแรง ประจาํปี 51 เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2551 ณ ลานสแควร ์ 
เซน็ทรลัเวลิด ์กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 724 คน 
             9. การประชุมเชงิปฏบิตักิารศนูยป์ฏบิตักิารเพือ่ปองกนัการกระทาํความรุนแรงในครอบครวั นํา้

รอ่ง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุร ีระยอง พระนครศรอียธุยา และนนทบุร ีเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2552 ณ 
หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมสยามซติี ้กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 23 คน 
             10. การอบรมหลกัสตูรพนกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคุิม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความ
รนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 จาํนวน 4 รุ่น ดงัน้ี 
                  - รุน่ที ่1 ระหว่างวนัที ่2 - 6 กุมภาพนัธ ์2552 ณ ศนูยพ์ฒันาบุคลากร กรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี โดยมผีูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 35 คน 
                       - รุน่ที ่2 ระหว่างวนัที ่16 - 21 กุมภาพนัธ ์2552  ณ โรงแรมรอยลัซติี ้ กรุงเทพฯ  โดยมผีูเ้ขา้ร่วม 
จาํนวน 52 คน  
                  - รุน่ที ่3 ระหว่างวนัที ่23 - 28 กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพฯ โดย
มผีูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 65 คน   
                       - รุน่ที ่4  ระหว่างวนัที ่9 - 13  มนีาคม 2552 ณ โรงแรมปริน๊สตัน้  ปารค์  สวที  กรุงเทพฯ  โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 62 คน 
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             11. รบัเรือ่ง และใหค้าํปรกึษาแนะนําการคุม้ครองและชว่ยเหลอืผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครวัแก่ผูถ้กูกระทาํ ตัง้แตเ่ดอืน 1 ตุลาคม 2551 – 31 มนีาคม 2552 รวมจาํนวน 12 ราย 

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :     
1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2. นโยบายของรฐับาลดา้นการพฒันาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ 
3.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
4.  แผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
5. กรอบพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 
   5.1  อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรปูแบบ (Convention on the 

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

Platform for Action) 
   5.3  เปาหมายการพั้ ฒนาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
6. ปฏญิญา และแผนความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นสตรตี่างๆ ทีผู่นํ้ารฐับาลของประเทศไทย

ไดล้งนามไว ้ ไดแ้ก่  
    6.1 ปฏญิญาเพือ่ความกา้วหน้าของสตรใีนภมูภิาคอาเซยีน (Declaration on the 

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

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

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

การปฏบิตั ิ(Work Plan to Operationalise the Declaration on the Elimination of  Violence against 
Women in the ASEA Region) เป็นตน้  

7. ขอ้ตกลงความรว่มมอืระดบัภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ประเทศไทย โดยรฐับาลไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชกิผูก้่อตัง้ตามปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok Declaration, 8 August 1967) และมพีนัธกรณทีีจ่ะตอ้ง
ดาํเนินการ และสง่เสรมิการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่ป็นการเสรมิสรา้งความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค 

8. ภารกจิของ สค. ในดา้นการสง่เสรมิศกัยภาพสตร ีความเสมอภาคหญงิชาย และการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั 

9. เครอืขา่ยมคีวามพรอ้มและประสานความรว่มมอืในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม   
10.ความรว่มมอืของหน่วยงานภายในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

และเครอืขา่ยในพืน้ที ่ไดแ้ก ่กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (พส.) สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) ทุกจงัหวดั สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ (สสว.)  

11. การใหค้าํแนะนําปรกึษา การสือ่สาร การประสานงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
12. การสนบัสนุน และความรว่มมอืจากหน่วยงาน/องคก์รเครอืขา่ยในภาคสว่นต่างๆ เช่น กรม
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พฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย และกรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

13. พระราชบญัญตั ิ กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2552 ซึง่กาํหนดให ้อปท. มหีน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ ฯลฯ ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 
เดก็ สตร ีการสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธ ิเสรภีาพของประชาชน ดงันัน้ จงึมคีวาม
จาํเป็น ในการสนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู ้ดา้นการพฒันาสตรแีละครอบครวั ใหแ้ก ่อปท. เพือ่ให ้อปท. 
ไดม้กีารดาํเนินงานใหส้อดรบักบัปญหาความตอ้งการของประชาชน  ั  

14. นโยบายการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวัของสาํนกังานกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั 

15. นโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนัครอบครวั พ.ศ.2547 – 2556 
16. แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั พ.ศ.2551 – 2556  
17. พระราชบญัญตัคุิม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 

               18. พระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545 
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :  

1. เนื่องจากชว่งตน้ปีงบประมาณมสีถานการณ์ทางการเมอืงไมป่กต ิทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนิน
กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารได ้เป็นผลสบืเนื่องทาํใหก้ารดาํเนินกจิกรรมในไตรมาสถดัไปตอ้งลา่ชา้กวา่กาํหนด  

2. การจดัเกบ็ขอ้มลูจากองคก์รเครอืขา่ย ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากองคก์รเครอืขา่ยทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ และมกีารตอบแบบประเมนิไมส่มบรูณ์ ทาํใหไ้ดข้อ้มลูไมค่รบถว้น 

3. การเปลีย่นแปลงภายในขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/การเปลีย่นแปลงของการเมอืง
ภายในทอ้งถิน่ 
หลกัฐานอ้างอง ิ :   

1.รายงานสรุปผลการสมัมนาโครงการต่างๆ 
2.ภาพถ่ายในการจดักจิกรรม / การสมัมนา 
3.หนงัสอืเชญิเครอืขา่ยรว่มงาน / กจิกรรม ของ สค. ในวาระตา่ง ๆ 
4.หนงัสอืประสานงานเครอืขา่ย 
5.สรุปผลการสมัมนา 
6.เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม 
7.CD เอกสาร สือ่การนําเสนอ และภาพถ่ายประกอบการประชมุ 
8.ภาพถ่าย CD วดิทีศัน์ และเทปบนัทกึเสยีงกระเปาเอก๋ สาร ของทีร่ะลกึ และอุปกรณ์ต่างๆ 
9.แบบสาํรวจความพงึพอใจการสมัมนาโครงการในแต่ละภาค 
10.แบบประเมนิหลงัการสมัมนา 
11.หนงัสอื สค. ที ่พม 0402/ว 7616 ลงวนัที ่8 กนัยายน 2551 เรือ่ง แนวทางการคดัเลอืกพืน้ที่

ในการดาํเนินโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 (เพิม่เตมิ) 
12.หนงัสอื สค. ดว่นมาก ที ่พม 0402/2177 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2551 เรือ่ง ขออนุมตัิ

หลกัการดาํเนินโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 
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13.หนงัสอื สค. ดว่นมาก ที ่พม 0402/2237 ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน 2551 เรื่อง ขออนุมตัโิอน
เงนิเบกิจา่ยแทนกนัโครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

14.หนงัสอื สค. ที ่พม 0402/ว 8888 ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2551 เรื่อง ขอความรว่มมอืจงัหวดั
ดาํเนินโครงการครอบครวัคณุธรรมนําสงัคมไทยเขม้แขง็ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

15.หนงัสอื สค. ที ่พม 0402/ว 12222 ลงวนัที ่7 เมษายน 2552 เรื่อง ตดิตามผลการดาํเนิน
โครงการครอบครวัคุณธรรมฯ ระยะที ่1 (เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม 2552) และตดิตามรายละเอยีดการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการครอบครวัคณุธรรมฯ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีด่าํเนินการ 

16.หนงัสอื สค. ดว่นมาก ที ่พม 0402/2009 ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขออนุมตัหิลกัการ
ดาํเนินโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยเอกชนดา้นสตรแีละครอบครวั ประจาํปีงบประมาณ 
2552     

17.หนงัสอื ดว่นมาก ที ่พม 0402/8284 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขออนุมตัดิาํเนินงานตาม
โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยเอกชนดา้นสตรแีละครอบครวั ประจาํปีงบประมาณ 2552 

18.หนงัสอื ที ่พม 0402/ 2289 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2551 เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรม “คา่ย
ครอบครวัอบอุ่น” 

19.หนังสือ ที่ พม 0402/ 141 ลงวนัที่ 29 มกราคม 2552 เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรม “ค่าย
ครอบครวัอบอุ่น”  ครัง้ที ่2        

20.หนงัสอื ที ่พม 0402/ 353 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2552  สรุปผลการฝึกอบรม “คา่ยครอบครวั
อบอุ่น”  ครัง้ที ่3            

21.รายงานสรุปผลการสมัมนา / กจิกรรมโครงการต่างๆ  
22.แบบสาํรวจความพงึพอใจการจดัสมัมนาโครงการในแต่ละภาค/ในการจดักจิกรรม 
23.ภาพถ่ายในการจดักจิกรรม / การสมัมนา 
24.หนงัสอืเชญิเครอืขา่ย อปท.รว่มกจิกรรมของ สค. 
25.หนงัสอืประสานงานเครอืขา่ย 
26.แบบประเมนิหลงัการจดัสมัมนา/ กจิกรรม 
27.VCD  สือ่วดีทีศัน์ 
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ช่ือตวัช้ีวดั :  4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รบับรการิ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางอนุสรณ์  อนิทรก์าํแพง                                   
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย    
นางภรภทัร  เพง่ไพฑรูย ์                                   
ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั            

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
(1) นางวศนิี   ทองนวล              
     นายปณธิ ิ  ปองสนาม         ้   
 (2) นางมาล ี เซยีนประเสรฐิ                               
     นางสาวศริพิร  สนัตกุิล             

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

คาํอธบายิ  :  
 ผูร้บับรกิาร หมายถงึ ประชาชนผูม้ารบับรกิารโดยตรง หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั(ทีไ่มใ่ช่เจา้หน้าที่

ของสว่นราชการผูใ้หบ้รกิาร) หรอืหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ารบับรกิารจากสว่นราชการ 
 พจิารณาจากผลสาํรวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของสว่นราชการ โดยสาํนกังาน ก.พ.ร. 

จะเป็นผูจ้ดัจา้งหน่วยงานผูป้ระเมนิอสิระภายนอกมาดาํเนินการสาํรวจ 
 ประเดน็การสาํรวจประกอบดว้ยประเดน็สาํคญัๆ ดงันี้ 

(1) ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  
(2) ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
(3) ความพงึพอใจดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 
(4) ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร 
(5) ความเชื่อมัน่เกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยเน้นวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม           

ธรรมาภบิาล และการปองกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั้  

• สาํนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผูส้าํรวจ วเิคราะห ์และคดัเลอืกงานบรกิารหลกัของส่วนราชการ  
ไมเ่กนิ 3 งานบรกิาร ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด และแจง้ใหส้ว่นราชการทราบ 

• การกําหนดน้ําหนกังานบรกิารทีจ่ะสาํรวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของสว่นราชการจ
เฉลีย่น้ําหนกัใหเ้ท่ากนัในแตล่ะงานบรกิาร 

• หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกงานบรกิาร 
1. เป็นงานบรกิาร ทีเ่ป็นภารกจิหลกัของสว่นราชการ 
2. เป็นงานบรกิารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมาก มผีลกระทบสงูต่อประชาชน 

    สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั เสนองานบรกิารเพือ่ใชใ้นการสาํรวจความพงึ
พอใจ ของผูร้บับรกิาร 2 งาน เดมิทีด่าํเนินการวดัความพงึพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดแ้ก่   
                     1. งานพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิสถานภาพสตรทีางการเมอืงทอ้งถิน่ ชือ่งานบรกิาร 
“การสมัมนาผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ในปี 2551” น้ําหนกัรอ้ยละ 
50 กลุม่เปาหมาย ้ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ประธานและรองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  
สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ในปี 2551 จาํนวน 75 จงัหวดั ๆ ละ 4 คน รวม 300 คน 
                     2.  งานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน น้ําหนกัรอ้ยละ 50 กลุม่เปาหมาย  ประชาชนใน้

ชุมชนทีม่กีารจดัตัง้ ศพค.                



ก.พ.ร. 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   57   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ 90.20 76.35 83.60 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

65 70 75 80 85 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รบับรการิ  

5 N/A 1 0.0500 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
  สค. ไดด้าํเนินกจิกรรมตามโครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน ดงันี้ 

            1. “ผลกัดนัมาตรฐาน ศพค. สู่การปฏบิตั”ิ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหศู้นยพ์ฒันาครอบครวัใน
ชุมชนมมีาตรฐานการดาํเนินงานตามภารกจิหน้าทีข่องศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และเพือ่ปรบัเปลีย่น
เจตคตเิกีย่วกบัความเสมอภาคและบทบาทหญงิชายในครอบครวัของคณะทํางานศูนยพ์ฒันาครอบครวัใน
ชุมชน โดย สค. ไดด้าํเนินการจดัประชมุ/สมัมนา 4 ภาค ดงัน้ี 
                     1) ภาคเหนือ เมือ่วนัที ่2 - 5 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมเชยีงใหมภ่คูาํ  จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยมผีูเ้ขา้รว่มจํานวน 216 คน 
                     2) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เมือ่วนัที ่16 - 19 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ 
กรุงเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 228 คน 
                     3) ภาคกลาง เมือ่วนัที ่24 - 27 กุมภาพนัธ ์2552 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพฯ โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 278 คน 
                     4) ภาคใต ้เมือ่วนัที ่9 - 12 มนีาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า  จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 181 คน 
                 2. การสงัเกตการณ์การอบรมสมัมนาโครงการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งเครอืขา่ยศนูย์
พฒันาครอบครวัในชุมชน และการประชุมหารอืโครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนรปูแบบใหม ่มี
วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน และเพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ย 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาสถาบนัครอบครวั ดงันี้ 
                     1) การเขา้รว่มสงัเกตการณ์การอบรมสมัมนาโครงการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ยศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน จงัหวดัลพบุร ีเมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุม
วทิยาลยัการปกครอง  ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมภาคกลาง  จงัหวดัลพบุร ีโดยมผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 80 คน 
                    2) โครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนรว่มจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีน
ครอบครวั  “งานมหกรรม 3 ปี โครงการสายใยรกัแห่งครอบครวั” เมือ่วนัที ่9 - 14 ธนัวาคม 2551 โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 727 คน 
             สาํหรบังานพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิสถานภาพสตรทีางการเมอืงทอ้งถิน่ อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินงาน 
                การสาํรวจความพึงพอใจ 

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :        
       - 
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

         - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. หนงัสอืราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เอกสารอืน่ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั : 5 ระดบัความสาํเรจ็ในการเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสวนรวมในการแสดงความิ ่ ่
คดเหน็และรวมตดตามตรวจสอบผลการปฏบตัราชการิ ิ ิ ิ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้าํนวยการสาํนักสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
     1.นางสาวพชัรา  อุบลสวสัดิ ์
     2.นางสาววลัทชิา  ประสงคเ์วช 

โทรศพัท ์:  02 306 8768 โทรศพัท ์:   02 306 8783 

คาํอธบาย ิ : 
              ประเดน็การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนไดก้าํหนด           
ไวใ้นกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการมาตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหส้ว่นราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมซึง่เป็นการกาํหนด
ชอ่งทางหรอืกลไกในการใหข้อ้มลูขา่วสารและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ใหส้ว่นราชการได้
เรยีนรูก้ารบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม หรอืการบรหิารราชการในระบบเปิดจากการปฏบิตัจิรงิ และ       
ไดพ้ฒันาเพิม่ระดบัการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการทาํงานรว่มกนัระหวา่งภาครฐักบั 
ภาคประชาชนทีม่คุีณภาพมากขึน้ 
            การประเมนิผลจะพจิารณาจากกระบวนการบรหิารราชการและการปฏบิตัริาชการของ 
สว่นราชการ เพือ่กระตุน้การปรบัระบบราชการสูก่ารบรหิารราชการทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส เน้นการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเพือ่ประโยชน์สขุ 
ของประชาชน 
            การมสีว่นรว่มของประชาชน หมายถงึ กระบวนการทีป่ระชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมโีอกาส 
ไดเ้ขา้รว่มในการรบัรู ้เรยีนรู ้ทําความเขา้ใจ รว่มแสดงทศันะ รว่มเสนอปญหาั /ประเดน็ทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
รว่มคดิแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปญหา รว่มในกระบวนการตดัั สนิใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะ 
หุน้สว่นการพฒันา 

โดยระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน ม ี5 ระดบั คอื 
 ระดบัการใหข้อ้มลู เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารซึง่เป็นการสือ่สารทางเดยีว แต่เป็นระดบั    
ทีส่าํคญั เพราะเป็นการเริม่ตน้ทีส่ว่นราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มซึง่จะ
นําไปสูก่ระบวนการอื่นๆ ต่อไป 
 ระดบัการปรกึษาหารอื เป็นการรบัฟงความคดิเหน็ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงั             
ความคดิเหน็ บอกขอ้ปญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ กบัสว่นราชการั  
 ระดบัการเขา้มาเกีย่วขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมหรอืเกีย่วขอ้ง       
ในกระบวนการกาํหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมสีว่นร่วมในระดบันี้         
อาจดาํเนินการในรปูแบบคณะกรรมการทีม่ตีวัแทนภาคประชาชนเขา้มารว่ม 
 ระดบัการร่วมมอื  เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในบทบาทหรอืฐานะ
หุน้สว่นหรอืภาคใีนการดาํเนินกจิกรรมของหน่วยงานภาครฐั 

                 ระดบัการเสรมิอาํนาจประชาชน   เป็นระดบัสงูสุดของการมสีว่นร่วมของประชาชนซึง่เป็น
ระดบัของการมอบอาํนาจการตดัสนิใจใหป้ระชาชนเป็นผูก้าํหนด   
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    
ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประิ ่ มาณ พ.ศ.2552 

1  จดัประชุมเพือ่วเิคราะหภ์ารกจิหลกั/ยทุธศาสตรท์ีเ่หมาะสมในการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และร่วม
ตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานสมชัชาครอบครวั 
ประจาํปี พ.ศ. 2552  และดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่
พจิารณากาํหนดประเดน็การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเหน็และรว่มตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการ
ในดา้นครอบครวั ซึง่ไดแ้ก่ ประเดน็ “สขุ – ทุกขข์องครอบครวั” 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ในการเปดโอกาสให้ิ

ประชาชนเข้ามามีสวนรวมในการ่ ่
แสดงความคดเหน็และรวมตดตามิ ิ่
ตรวจสอบผลการปฏบตัราชการิ ิ  

4 ระดบั 1 1 0.0400 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
               1. สค.ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและคณะทาํงานพฒันาระบบบรหิาร เมือ่
วนัที ่8 ธนัวาคม 2552 ณ หอ้งประชุม สค. ชัน้ 3 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู หวัหน้ากลุม่งาน/ฝายและ่

เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง  เพือ่พจิารณาการดาํเนนิงานตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจาํปี 2552 
โดยพจิารณาวเิคราะหภ์ารกจิหลกั/ยุทธศาสตรท์ีเ่หมาะสมในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเหน็และรว่มตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
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 2. สค.ไดก้าํหนดประเดน็การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็
และรว่มตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการ โดยจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานสมชัชาครอบครวั 
ประจาํปี พ.ศ. 2552 ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร สค. นกัวชิาการ ผูแ้ทนภาคประชาชน นกัธุรกจิ และองคก์ร
พฒันาเอกชน 
              3. สค. สนบัสนุนงบประมาณแก่สว่นภมูภิาคทัง้ 75 จงัหวดั จดัเวทสีมชัชาครอบครวั เพือ่เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนวทางการแกไ้ขปญหาครอบครวัั /
การสง่เสรมิและพฒันาสถาบนัครอบครวัทีเ่หมาะสมในแตล่ะจงัหวดั/พืน้ที ่และเพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนอยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมทัว่ประเทศ     
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :       
          - ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการสง่เสรมิและประสานงานสถาบนัครอบครวัแห่งชาต ิพ.ศ. 
2551  ทีก่ําหนดใหม้กีารจดัสมชัชาครอบครวัระดบัจงัหวดัและระดบัชาต ิและกาํหนดใหม้ี
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรค์รอบครวัแหง่ชาต ิ 
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

1. คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2533 เหน็ชอบใหว้นัที ่14 เมษายน ของทุกปี เป็น
วนัครอบครวั สค. ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัดา้นครอบครวั จงึไดด้าํเนินการจดักจิกรรมวนัครอบครวัขึน้ในเดอืน
เมษายน 2552 โดยตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมการจดังาน ทาํใหก้ระทบกบัการดาํเนินการตามขัน้ตอนการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ฯ การดาํเนินการตามข ัน้ตอนจงึล่าชา้ไมเ่ป็นไป
ตามทีก่าํหนด               
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :     

   สค. ควรจดัทาํแนวทางหรอืแผนการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มของ สค. เพือ่ใหก้ารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และรว่มตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการของ 
สค. เป็นไปอยา่งมรีะบบ  
หลกัฐานอ้างอง ิ :  

1. รายงานการประชมุ 
             2. สรุปผลการวเิคราะหภ์ารกจิหลกั/ยทุธศาสตรข์อง สค.              
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ช่ือตวัช้ีวดั : 6 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการิ

ทจุรติ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
ผูอ้าํนวยการกองกลาง  

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้าฝายนิตกิาร่  

โทรศพัท ์:  0 2306 8745 โทรศพัท ์:   0 2306 8747 

คาํอธบาย ิ : 
พจิารณาจากระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารการปองกนัและ้

ปราบปรามการทุจรติ และการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของโครงการสาํคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพือ่
ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้  

 
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    

ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1  สค. ได้ศกึษา วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินการจดัทํา
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ้ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) และแผนปฏิบตัิการการปองกันและปราบปรามการ้

ทุจรติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสว่นราชการ ดงันี้ 
− ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้  
− ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/

หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการ โดย
วเิคราะหเ์พือ่ใหท้ราบถงึปจจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นเหตุทาํให้ั  

1) การปฏบิตัริาชการตามอํานาจหน้าทีข่องขา้ราชการเป็นไป
ในลกัษณะที ่ขาดหรอืมคีวามรบัผดิชอบไมเ่พยีงพอ  
            2) การปฏบิตัหิน้าทีไ่ปในทางทีท่าํใหป้ระชาชนขาดความ 
เชือ่ถอืในความมคีณุธรรม ความมจีรยิธรรม 
            3) การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการขาดการคาํนึงถงึประโยชน์
สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตนและการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

 − ผลการดาํเนินการตามมาตรการในการปองกนัและปราบปราม้

การทุจรติในปีทีผ่า่นมา 
− ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการรบัฟงขอ้ร้ั องเรยีนของสว่นราชการหรอื

ที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักงานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
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ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    
ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

 - วเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัิ
และ/หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของโครงการสาํคญัทีไ่ดร้บั
การจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาํนวน 3 โครงการ 
โดยการคดัเลอืกโครงการตอ้งสอดคลอ้ง กบัหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน 
ป.ป.ช.กาํหนด (ตามเงือ่นไขขอ้ 2) 

2  สค. ได้นําข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 มาใช้ประกอบการพจิารณา
จดัทําแผนการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ ้ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏบิตักิารการปองกนัและปราบปรามการ้

ทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค. พร้อมทัง้กําหนด
เปาหมาย และตวัชี้วดัในแต่ละปีทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธ ิ้ ์ (Outcome) ได้
อยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม  
 สค.ไดร้ะบุกจิกรรม/โครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ย
การปองกนัและปราบปรามการทุจรติอยา่งครบถว้น ้  และครอบคลุม
การบรหิารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสําคญัทัง้ 3 
โครงการ  ในแผนปฏบิตักิารการปองกนัและปราบปรามการทุจริต้  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค.  

แผนปองกนัและปราบปรามการทุจรติ ้ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)และแผนปฏบิตักิารการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของ สค.  ได้รบัความเห็นชอบจากผอ.สค. 
ภายในวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.2552 และไดนํ้าเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของสว่นราชการ 

3 สค. ไดด้าํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารการปองกนัและปราบปรามการ้

ทุจรติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แลว้ประมาณรอ้ยละ 50 
4 - 

5 - 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการิ

ตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ  

3 อยูร่ะหวา่ง 
ระดบั 3 

2.5 0.0750 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัไดด้าํเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเปาหมายตวัชีว้ดั ดงัน้ี้  

1. ไดศ้กึษา วเิคราะหค์วามเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการขอ้มลูเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการจดัทาํแผนกลยุทธก์าร
ปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการสรา้งราชการใสสะอาด และแผนปฏบิตักิารว่า้

ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั  สค้ . 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏบิตัิ
การการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ สค. 

2. ได้ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏบิตักิารปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้ และ
ประพฤต ิมชิอบ สค. ประจาํปี 2551  โดยตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงาน และวเิคราะหป์ญหา อุปสรรคั

ในการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ  
3.ไดพ้จิารณาผลการดาํเนินงานและผลการวเิคราะหป์ญหา อุปสรรคในการดาํเนินงานตามั

แผนงานโครงการฯ ตามแผนงานปฏบิตักิารปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้ และประพฤตมิชิอบของ
สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ประจาํปี 2551 มาใชป้ระกอบการจดัทาํแผนกลยทุธก์ารปองกั้ น
และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการสรา้งราชการใสสะอาด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 4.ไดเ้ผยแพรแ่ผนกลยทุธก์ารปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการสรา้ง้

ราชการใสสะอาด และแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ้ สาํนกังานกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครวั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  โดยไดแ้จง้เวยีนใหส้าํนกั/กอง ทราบและถอื
ปฏบิตั ิและเผยแพร่ทางเวป็ไซต ์www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 

5. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :        
 - 
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

   - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. รายงานการประชมุคณะทํางานตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินการตามแผนงานโครงการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และการสรา้งราชการใสสะอาด สค้ . ครัง้ที ่ 1/2551 
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2. สรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการรบัฟงขอ้รอ้งเรยีน ปี ั 2551  
3. สาํเนาหนงัสอืที ่พม 0401/6549 ลงวนัที ่23 ธนัวาคม 2551 เรือ่ง ขออนุมตัหิลกัการในการ

จดัทําโครงการในการสง่เสรมิจติสาํนึกราชการใสสะอาด 
4. สาํเนาหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่พม 0401/ว1164 ลงวนัที ่10 มนีาคม 2552 และสาํเนาหนงัสอื       

ดว่นทีส่ดุ ที ่พม 0401.5/ว 126 ลงวนัที ่10 มนีาคม 2552 เรือ่ง แผนปองกนัและปราบปรามการทุจรติฯ้  
5. บนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

และคณะทาํงานควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง สค. ครัง้ที ่2/2552 
6. สาํเนาหนงัสอื ดว่น ที ่พม 0401/1257 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจรติ สค้ . 
7. สาํเนาหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่พม 0401/ว 1469 ลงวนัที ่25 มนีาคม 2552 เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิ

แผนกลยทุธก์ารปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ้ และแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการปองกนัและ้

ปราบปรามการทุจรติภาครฐั 
8. สาํเนาหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่พม 0401/1535 ลงวนัที ่30 มนีาคม 2552 เรือ่งแผนกลยทุธก์าร

ปองกนัและ้ ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการสรา้งราชการใสสะอาด และแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการ
ปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ้ สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2555 

9. สาํเนาหน้าเวป็ไซต ์ทีไ่ดม้กีารแผยแพรแ่ผนกลยทุธก์ารปองกนัและปราบปราม้ การทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบและการสรา้งราชการใสสะอาด และแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ้

ภาครฐั สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 
10. สาํเนาหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่พม 0401/ว1574 ลงวนัที ่31 มนีาคม 2552 เรือ่งเพือ่ทราบและ

ถอืปฏบิตัแิผนกลยทุธก์ารปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการสรา้งราชการใสสะอาด ้ และ
แผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ้ สาํนักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

11. สาํเนาหนงัสอืที ่ พม 0401/ว 5484 ลงวนัที ่24 ตุลาคม 2551 เรือ่ง  ขอเชญิรว่มกจิกรรม 
“จากวนัแมสู่ว่นัพอ่ 116 วนั สรา้งสามคัค”ี โดยมกีารจดักจิกรรม  ดงันี้ 
                    - กจิกรรมบรจิาคฝากระปองสรา้งขาเทยีม โดยนําฝากระปองอลมูเินียมไปบรจิาค ณ มลูนิธ ิ  ๋ ๋

ขาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เขตปอมปราบ ในวนัที ่้ 3 พฤศจกิายน 2551 
                    - กจิกรรมเลีย้งอาหารและสรา้งความสขุใหแ้กเ่ดก็กาํพรา้ ณ บรเิวณสถานสงเคราะห์
เดก็หญงิบา้นราชวถิ ีในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2551 
                   - กจิกรรมบรจิาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ใน
วนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 
                 - พธิสีง่มอบธงสญัลกัษณ์ “จากวนัแมสู่ว่นัพอ่ 116 วนั สรา้งสามคัค”ี ใหก้บัสาํนกังานสง่เสรมิ
และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 สค. ในวนัที ่12 พฤศจกิายน 2551 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   66   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั : 7  ระดบัความสาํเรจ็ในการเปดเผยข้อมูลขาวสารของราชการิ ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
ประธานะกรรมการขอ้มลูขา่วสารสาํนกังานกจิการ
สตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ กองกลาง  
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ สาํนกัสง่เสรมิความเสมอ
ภาคหญงิชาย  
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ สาํนกัสง่เสรมิสถาบนั
ครอบครวั 
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ กองสง่เสรมิและพฒันา
เครอืขา่ย 
หวัหน้าศนูยข์อ้มลู  กองกลาง          

โทรศพัท ์:  0 2306 8745 โทรศพัท ์0 2306 8746 , 0 2306 8763, 
 0 2306 8770, 0 2306 8758 

คาํอธบายิ  :  

• ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ โดย 
สว่นราชการตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมตคิณะรฐัมนตร ี
เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคา และสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งของสว่นราชการ และการกาํหนดมาตรการใหทุ้กหน่วยงานของรฐั 
ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารต่างๆ แก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ ซึง่พจิารณาจากความกา้วหน้าของการ
ดาํเนินงานตามเปาหมายทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละระดบั้  
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ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 สค. ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ดงันี้ 

- จดัสถานที/่จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารราชการ บรเิวณดา้นหน้าฝาย่

บรหิารทัว่ไป กองกลาง สําหรบัใหบ้รกิารขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบญัญตัิ
ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกทาง website ของ สค. 
owf@women-family.go.th 

- สค. ไดม้คีาํสัง่ที ่12/2550 แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบประจาํศนูย์
ขอ้มลูขา่วสาร เพือ่ใหบ้รกิารสาํหรบัประชาชนผูม้าขอขอ้มลูขา่วสาร 
      - มปีาย้ แสดงทีต่ ัง้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ สค. ทีส่ามารถใหบ้รกิาร
ขอ้มลู  ทีเ่ขา้ใจงา่ยและมองเหน็ไดช้ดัเจน 
 
 

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

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

- โดยได้ดําเนินการปรบัปรุงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญตัิ
ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหค้รบถว้น เป็นปจจุบนั ั  เช่น 
แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ  สค .  
การประกาศ ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรฐั
ที่หวัหน้า ส่วนราชการลงนามแล้วและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

-   สค. ไดจ้ดัทาํดชันีขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 7 ทีจ่ดัพมิพล์งราช
กจิจานุเบกษา ไดแ้ก่ โครงสรา้งและการจดัองคก์ร สรุปอาํนาจหน้าทีท่ี่
สาํคญั วธิดีาํเนินงาน กฎกระทรวง มต ิครม. ขอ้บงัคบั คาํสัง่ ฯลฯ ตาม
มาตรา 9 อยา่งชดัเจนและสามารถสบืคน้ไดส้ะดวก รวดเรว็ จาํนวน 8 
แฟม้  

3 สค. บรหิารจดัการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอยา่งเป็นระบบโดย 
ดาํเนินการ ดงันี้ 

- สค .  มีคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการมอบให้ผู้บริหารระดับ  
รองผูอ้ํานวยการสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตัิงานตาม พรบ. ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการเฉพาะตามคําสัง่
เลขที ่115/2549 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2549 เลขที ่188/2549 ลงวนัที ่
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17 พฤศจกิายน 2549  
- สค. มคีําสัง่ที่ 66/2551 ลงวนัที่ 29 เมษายน 2551 ดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผู้บริหารในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อ
รบัผดิชอบกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 
       -  ผู้บริหารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้
ความสําคญัและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติาม พรบ. ขอ้มูลข่าวสาร
ราชการอย่างเคร่งครดั การดาํเนินงานจดัเกบ็รายละเอยีดขอ้มูล สาํนัก/
กอง/กลุ่มงาน  ที่ดําเนินการเกี่ยวข้องตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ  
ตามมาตรา 9  โดยจดัทําเป็นแบบฟอร์มรายงานพร้อมเอกสารอ้างองิ 
(ถ้าม)ี ซึ่งผู้บริหารเห็นชอบให้ดําเนินการตาม บนัทึกที่ พม 0401/ว
1339 ลงวนัที่ 10 มนีาคม 2551 และการรายงานการตรวจแนะนําการ
ปฏิบตัิงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มประเมินผลสํานัก
นายกรฐัมนตร ีหนงัสอืเลขที ่นร 0108/ว3060 ลงวนัที ่18 มถุินายน 2551 
 
 

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

  สค. เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธกิารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารให้
บุคลากรในสว่นราชการและประชาชนทราบ ดงัน้ี 
        -  จดัเกบ็สถติแิละสรุปผลการมาใช้บรกิาร ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
ของส่วนราชการและรายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ (รายเดอืนหรอืรายไตรมาส       

 -  มีการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 
2547 ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
โดยมเีรื่องที่สามารถตอบสนอง หรอืให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ภายใน
กําหนดร้อยละ 100 โดยไม่มเีรื่องร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการข้อมูล
ขา่วสารของราชการ 

-  จัดทําคู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ฉบับ
ประชาชนเพือ่ใหท้ราบถงึสทิธปิระโยชน์ ขัน้ตอน วธิกีารขอขอ้มูลขา่วสาร
ราชการตาม พ.ร .บ. ดําเนินการจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ พร้อม
แบบฟอร์มตอบรับการมอบประชาชนเพื่อแลกจ่ายให้ประชาชนเป็น
ช่องทาง 1 ในการเผยแพร ่

-  จดัทําคู่มือพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คําจํากดั
ความและขอบเขต ทีม่คีวามสาํคญั วธิปีฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร
ที่ต้องทราบและประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
เรื่องการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 
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เกีย่วกบัขอ้มูลข่าวสารของ สค. และขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหข้า้ราชการ 
เจา้หน้าทีท่ราบและถอืปฏบิตั ิ
      -  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตอบคําถาม ข้อเสนอแนะ  ั

ผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์
-  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา  

ทีห่วัหน้าสว่นราชการ ลงนามแลว้บนเวป็ไซดข์อง สค. 
       -  จดัทาํสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืนทีเ่ผยแพร่บนเวป็ไซด์
ของ สค. ประจาํเดอืน 
 

4 - 

5 - 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ในการเปดเผยิ

ข้อมูลขาวสารของราชการ่  
3 ระดบั 3 3 0.0900 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
 1. สค. ได้จดัสถานที่ตัง้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ที่

บรเิวณ  ชัน้ 1 ภายใน กองกลาง อาคารสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  ซึ่งไดม้ปีายบอกสถาน้

ที่ต ัง้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารสําหรบัการให้บรกิารขอ้มูลที่มองเหน็ได้ชดัเจน โดย สค. ได้มอบหมายให้มเีจ้าหน้าที่
รบัผดิชอบประจาํศนูยข์อ้มลูขา่วสารโดยเฉพาะ  

 2.  สค. จดัระบบขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 ที่ สค. มีข้อมูลจดัทําไว้ได้แก่  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สค.  ข้อมูล
ขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 2551  ซึง่จดั
ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ การประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพจิารณา ติดประกาศไว้ ณ 
สาํนกังาน 

3.  สค. ได้จดัทําแฟมข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการพร้อมคําอธิบายการใช้เพื่อการสบืค้นอย่าง้

สะดวกรวดเรว็ไว ้ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร  
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4.  สค. ได้ดําเนินการปรบัและเพิม่เตมิ กรรมการขอ้มูลข่าวสารให้เป็นปจจุบนัและเหมาะสม ั

และครอบคลุมทุกสว่นราชการในสงักดั 
5.  ผูบ้รหิาร สค. ใหค้วามสาํคญัและควบคมุการปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของ บุคลากร

ของ สค. อย่างเคร่งครดั เช่น ได้มกีารเวียนหนังสอืจากสํานักนายกรฐัมนตรี เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่สํานัก/กอง รบัทราบและสัง่การให้บุคลากรปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั การดําเนินการจดัทํา
แบบฟอรม์จดัเกบ็ขอ้มลูการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้กบั พรบ. ขอ้มลูขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 
และการรายงานผลการตรวจแนะนําการปฏบิตังิานของศนูยข์อ้มลูขา่วสารของสาํนกันายกรฐัมนตร ี

 6.  จดัเกบ็สถติขิอ้มลูการใหบ้รกิารรายงานผูบ้รหิาร 
7.  จดัทําคูม่อื พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารฯ ฉบบัประชาชน 

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :    
        -     
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

           - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. เอกสารประกอบมาตรา 7 คอื ขอ้มลูขา่วสารของราชการลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา 

-  กฎกระทรวงการแบ่งสว่นราชการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
เลม่ที ่119 ตอนที ่103 ก.  หน้า 175 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2545 

-  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั เล่มที ่119  
ตอนที ่103 ก. หน้า 191 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2545 

-  ระเบยีบสาํนักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ว่าดว้ยการจดัใหม้ขีอ้มูลขา่วสารของ
ราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจด ูพ.ศ. 2549 เลม่ที ่123 ตอนที ่131 ง หน้า 31 ลงวนัที ่21 ธนัวาคม 2549 

-  ประกาศสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั เรือ่งการดาํเนินการตาม พรบ. ขอ้มลู
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 เกี่ยวกบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เล่มที่ 123 ตอนที่ 131 ง หน้า 29 ลงวนัที่ 21 
ธนัวาคม 2549 

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

2. คาํสัง่ สค. ที ่115/2549 แต่งตัง้คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2549  

3. คาํสัง่ สค. ที ่188/2549 แต่งตัง้คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารสาํนักงานกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2549 

4. คําสัง่ สค. ที่ 7/2550 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อปฏบิตัติาม พรบ. ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
ลงวนัที ่16 มกราคม 2550 

5. คําสัง่ สค.  ที่ 12/2550 เรื่อง แต่งตัง้เจ้าหน้าที่รบัผดิชอบในการปฏิบตัิตาม พรบ. ข้อมูล
ขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540 ลงวนัที ่17 มกราคม 2550 

6. คาํสัง่ สค. ที ่66/2551 เรื่อง แต่งตัง้กรรมการขอ้มลูขา่วสารสํานกังานกจิการสตรแีละสถาบนั
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ครอบครวั (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่29 เมษายน 2551 
9. เอกสารประกอบมาตรา 9 จาํนวน 8 แฟม้  

            10. เอกสารประกาศสอบราคา ประกวดราคาการจดัซื้อจดัจา้งของ สค. ทีเ่ผยแพร่ใน website 
ของ สค. owf@women-family.go.th และเผยแพรบ่อรด์ของ สค. ประจาํเดอืน                      

            11. บนัทกึที ่พม 0401/ว7548 ลงวนัที ่4 กนัยายน 2551 จดัส่งเอกสารคูม่อื “สทิธขิองประชาชน
ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่เผยแพรก่บัประชาชน              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   72   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตวัช้ีวดั :  8  ร้อยละของอตัราการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทนุิ ิ่ ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
นางสาววรยีา  เอีย่มวบิลูย ์ 
ผูอ้าํนวยการกองกลาง    

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
นางฤทยั  ใหมจ่นัทรท์อง    
หวัหน้าฝายการคลงั               ่  

โทรศพัท ์:  0-2306-8745 โทรศพัท ์:   0-2306-8740 

คาํอธบายิ  : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จะใช้อัตราการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทัง้ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วดั
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิของส่วนราชการ ทัง้นี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรเพิม่เตมิ
ระหวา่งปีงบประมาณ โดยจะใชข้อ้มลูการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  

• การใหค้ะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบกิจ่ายเมื่อเทยีบกบัวงเงนิงบประมาณ
ทีไ่ดร้บั 

• หากมกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรอื
รายจา่ยลงทุนไปรายจา่ยประจาํ) จะนํายอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถงึ รายจ่ายทีร่ฐับาลจ่ายเพื่อจดัหาทรพัยส์นิประเภททุน ทัง้ทีม่ตีวัตน
และทรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตน ตลอดจนรายจา่ยทีร่ฐับาลอุดหนุนหรอืโอนใหแ้ก่บุคคล องคก์ร หรอืรฐัวสิาหกจิโดย
ผูร้บัไม่ตอ้งจ่ายคนืให้รฐับาลและผูร้บันําไปใชจ้ดัหาทรพัยส์นิประเภททุน เป็นตน้ สามารถตรวจสอบไดจ้าก
รหสังบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลกัษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กาํหนดให ้
 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   
       ปีงบประมาณ 2552  สค. ไดร้บังบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเป็นคา่ครุภณัฑ ์จาํนวน 27,215,800 บาท 
และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัซือ้จดัจา้ง  

ผลการดาํเนนงาน ปีงบประมาณ ิ

พ.ศ. 
ร้อยละท่ีเพมขึ้น ิ่

(ร้อยละ) 
...................................................... 

2550 2551 2552 2551 2552 

รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

99.80% 21.86% - - - 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 71 รอ้ยละ 74 รอ้ยละ 77 รอ้ยละ 80  
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ร้อยละของอตัราการเบกจายเงนิ ิ่
งบประมาณรายจายลงทุน่  

3 N/A 1 0.0300 

 
คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการิ :  
     สค. ไดร้บังบประมาณปี 2552 ตามใบอนุมตัเิงนิประจาํงวดที ่01 ครัง้ที ่0002 ลงวนัที ่21 ต.ค. 51 
จาํนวน 27,215,800 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คาครภุณัฑ์่   งบประมาณท่ีได้รบั เบกจายิ ่   

1.  ครุภณัฑส์าํนกังาน  306,000 -  

2.  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์  26,871,811 -  

3.  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่  10,000 -  

4.  ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั  28,000 -  

รวม  27,215,800 -  

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :   
     -     

อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :            
     - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :   
-  ใบอนุมตัเิงนิประจาํงวดที ่01 ครัง้ที ่0002 ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2551 
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ช่ือตวัช้ีวดั : 9  ระดบัความสาํเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
นางสาวลลดิา  แกว้สวุรรณ.               
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
นางสาวราํไพ  ศรสุีข             
นางคาํใบ  มากมลูผล                              

โทรศพัท ์:  0 2306 8705 โทรศพัท ์0 2306 8905 

คาํอธบายิ  :  

•  การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหค้วามเชือ่มัน่และการใหค้าํปรกึษา 
อยา่งเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ  ซึง่จดัใหม้ขี ึน้เพือ่เพิม่คุณคา่และปรบัปรุงการปฏบิตังิานของสว่นราชการ          
ใหด้ขี ึน้ การตรวจสอบภายในจะชว่ยใหส้ว่นราชการบรรลุถงึเปาหมายและวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวด้ว้ยการ้

ประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการกาํกบัดแูลอยา่งเป็น
ระบบ 

•  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
ภาคราชการทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 

 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   

ระดบัคะแนน การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 ไดจ้ดัทาํกฎบตัรการตรวจสอบภายในตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
ตรวจสอบภายในของสว่นราชการ พ.ศ. 2551 และเสนอหวัหน้าสว่นราชการขอ
ความเหน็ชอบเมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2551 และแจง้เวยีนขา้ราชการในสงักดั
สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัทราบ  และดาํเนินการลงในเวบ็ไซด์
ของสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั รวมทัง้สิน้ 2 ชอ่งทาง  
 

2 ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายในวา่เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นราชการในรอบปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานไดใ้ชแ้บบประเมนิตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของสว่นราชการตามทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด  และดาํเนินการใหผู้ต้รวจ
สอบภายในทุกคนของหน่วยงานตรวจสอบภายในไดม้สีว่นรว่มในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง โดยจดัสง่แบบประเมนิตนเองของหน่วย
ตรวจสอบภายในใหก้รมบญัชกีลางภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถดัไป  
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3 ได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ  2552 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 
เสนอให้หวัหน้าส่วนราชการอนุมตัใิห้ดําเนินการภายในเดอืนตุลาคม และส่ง
สาํเนาใหก้รมบญัชกีลางทราบ โดยใชข้อ้มลูจากผลการประเมนิความเสีย่งของ
กิจกรรม /โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี  โครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554 แผนเงนิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2552 และแผนการตรวจประจําปีงบประมาณ 2547 - 2551 ทัง้น้ี 
แผนการตรวจสอบประจาํปีประกอบดว้ยเรือ่งทีต่รวจสอบจาํนวน  11 เรือ่ง ดงันี้ 
       1. การตรวจสอบการเงนิ ( 2 เรื่อง)   
           1.1 ตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีเงนิงบประมาณ 
           1.2 ตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีเงนิสวสัดกิาร สํานักงานงานกจิการ
สตรแีละสถาบนัครอบครวั 
       2. การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั( 7 เรือ่ง)   
              2.1 ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
              2.2 สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
              2.3 ตรวจสอบใบสาํคญัการเบกิจา่ยเงนิ 
              2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชส้าธารณูปโภค 
              2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง ตามแผนปฏบิตักิาร
จดัซือ้จดัจา้ง 
              2.6 ตดิตามผลการดาํเนินงานศนูยร์าชการใสสะอาด 
              2.7 ตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกนัและปราบปราม้

การทุจรติ สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
          3. การตรวจสอบการดาํเนินงาน ( 2 เรือ่ง) 
              3.1 โครงการส่งเสรมิตาม พรบ. คุม้ครองผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครวั 
              3.2 โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน
ดา้นสตรแีละครอบครวั 
-  มกีารขออนุมตัแิผนการตรวจสอบประจําปีเพิม่เตมิ (การตรวจสอบการเงนิ 
1 เรื่อง) เรื่อง  การตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิร ับเงินช่วยเหลือ 
คา่ครองชพีประชาชนและบุคลากรภาครฐั เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม  2552  

รวมเรือ่งทีต่รวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี จาํนวน 12 เรือ่ง 
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4 ได้จดัทํารายงานผลการตรวจสอบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ได้รบั
อนุมตัจิากหวัหน้าสว่นราชการ จาํนวน 5 เรือ่ง ดงันี้ 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สค .  ประจําปี  
พ.ศ. 2551  
2.   รายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิร ับเงินช่วยเหลือ  
คา่ครองชพีประชาชนและบุคลากรภาครฐั 
       ขอ้ 1–2 คดิเป็น 0.16 คะแนน 
3.  รายงานการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอ้ 6  
4.  รายงานผลการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตร ี
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551  และรายงานผลการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่  1  และไตรมาสที่  2 
ปีงบประมาณ 2552  
5.  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552  และรายงานการ
เปลีย่นแปลงแผนการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณ 2552    
       ขอ้ 3–5 คดิเป็น 0.107 คะแนน 
        - เสนอหวัหน้าส่วนราชการพจิารณาสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ รวม 5 เรือ่ง คดิเป็น 0.10 คะแนน  
รวมทัง้สิน้ 0.367 คะแนน 

5 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตรวจสอบดา้นการดาํเนินงาน   

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น้ําหนัก 

(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการตรวจสอบ
ภายใน 

3 ระดบั 3.367 3.367 0.101 
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คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
1.  ไดจ้ดัทาํกฎบตัรการตรวจสอบภายในตามระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการตรวจสอบ

ภายในของสว่นราชการ พ.ศ. 2551 ขอ้ 13 กาํหนดไวว้า่ใหห้น่วยตรวจสอบภายในมหีน้าทีก่าํหนดกฎบตัรไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอหวัหน้าสว่นราชการเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและเผยแพรห่น่วยรบัตรวจ 
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ โดยเสนอหวัหน้าสว่นราชการขอความเหน็ชอบ       
เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2551 และแจง้เวยีนขา้ราชการในสงักดัสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
ทราบ  และดาํเนินการลงในเวบ็ไซดข์องสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั รวมทัง้สิน้  2 ชอ่งทาง   

2. ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายในวา่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสว่นราชการในรอบปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่ การประเมนิผลการปฏบิตังิานไดใ้ชแ้บบประเมนิ
ตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของสว่นราชการตามทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด โดยประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้   

      มาตรฐานดา้นคณุสมบตั ิ 
- วตัถุประสงค ์อาํนาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
- ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 
- ความเชีย่วชาญและความระมดัระวงัรอบคอบ 
- การประกนัคุณภาพและการประกนัอยา่งต่อเน่ือง 

       มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
- การบรหิารงานตรวจสอบภายใน 
- ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 
- การวางแผนการปฏบิตังิาน 
- การปฏบิตังิาน 
- การรายงานผลการปฏบิตังิาน 
- การตดิตามผล 
- การยอมรบัความเสีย่งของฝายบรหิาร่  

       ประเมนิผลจรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 
- ความมจีดุยนืทีม่ ัน่คง 
- ความเทีย่งธรรม 
- การปกปิดความลบั 
- ความสามารถในหน้าที ่

และดาํเนินการใหผู้ต้รวจสอบภายในทุกคนของหน่วยงานตรวจสอบภายในไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิผล
การปฏบิตังิานดว้ยตนเอง โดยจดัสง่แบบประเมนิตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในใหก้รมบญัชกีลางภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถดัไป  

3. ไดจ้ดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ 2552 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การตรวจสอบภายในของสว่นราชการ พ.ศ. 2542 ขอ้ 15 กําหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในสว่นกลางเสนอ
แผนการตรวจสอบประจาํปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมก่อนเสนอใหห้วัหน้า
สว่นราชการอนุมตัใิหด้าํเนินการภายในเดอืนตุลาคม และสง่สาํเนาใหก้รมบญัชกีลางทราบดว้ย โดยใชข้อ้มลู
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จากผลการประเมนิความเสีย่งของกจิกรรม/โครงการ ตามแผนบรหิารความเสีย่งประจาํปี  โครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554 แผนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2552 และแผนการ
ตรวจประจาํปีงบประมาณ 2547 - 2551 และแผนการตรวจสอบประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าสว่นราชการ 
เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2551 ทัง้น้ี แผนการตรวจสอบประจาํปีประกอบดว้ย  เรือ่งทีต่รวจสอบจาํนวน 11 
เรือ่ง ดงันี้ 
           1. การตรวจสอบการเงนิ ( 2 เรื่อง ) ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 0.25 คะแนน 
               1.1 ตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีเงนิงบประมาณ 
               1.2 ตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีเงนิสวสัดกิาร สาํนกังานงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
          2. การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั ( 7 เรื่อง )ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
0.25 คะแนน 

                2.1 ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
                2.2 สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
                2.3 ตรวจสอบใบสาํคญัการเบกิจา่ยเงนิ 
                2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชส้าธารณูปโภค 
                2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง ตามแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง 
                2.6 ตดิตามผลการดาํเนินงานศนูยร์าชการใสสะอาด 
                2.7 ตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ สํานักงานกจิการ้

สตรแีละสถาบนัครอบครวั 
          3. การตรวจสอบการดาํเนินงาน ( 2 เรือ่ง ) ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 0.25 คะแนน 

                3.1 โครงการสง่เสรมิตาม พรบ. คุม้ครองผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั 
             3.2 โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นสตรแีละครอบครวั 

-  มกีารขออนุมตัแิผนการตรวจสอบประจําปีเพิม่เตมิ (การตรวจสอบการเงนิ 1 เรื่อง) เรื่องการตรวจสอบ 
การจา่ยเงนิใหก้บัผูม้สีทิธริบัเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีประชาชนและบุคลากรภาครฐั เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 
2552  
          รวมเรือ่งทีต่รวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี จาํนวน   12 เรือ่ง 

      4.  ไดจ้ดัทาํรายงานผลการตรวจสอบตามทีก่ําหนดในแผนการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
หวัหน้าสว่นราชการ จาํนวน 5 เรือ่ง ดงันี้ 

 1.  รายงานผลการตรวจสอบบญัชเีงนิกองทุนสวสัดกิาร สค. ประจาํปี พ.ศ.2551 

                          2.  รายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงนิให้กบัผู้มสีทิธิรบัเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี
ประชาชนและบุคลากรภาครฐั 
                               โดยเน้ือหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ  ขอบเขตของงานตรวจสอบ  สรุปผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้มกีารเสนอให้หวัหน้า
สว่นราชการสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
                               ขอ้ 1–2 คดิเป็น 0.16 คะแนน 
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 3.  รายงานการสอบทานและประเมนิระบบการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6  

 4.  รายงานผลการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคตามมติคณะรฐัมนตรี ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2551  และรายงานผลการควบคุมการใชส้าธารณูปโภคตามมตคิณะรฐัมนตร ีไตรมาสที ่1และ
ไตรมาสที ่2  ปีงบประมาณ 2552  

 5.  รายงานแผนการจดัซื้อจดัจ้างปีงบประมาณ 2552 และรายงานการเปลี่ยนแปลง
แผนการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณ 2552  
                               ขอ้ 3–5 คดิเป็น 0.107 คะแนน 
        - เสนอหวัหน้าสว่นราชการพจิารณาสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวม 5 เรือ่ง    
คดิเป็น 0.10 คะแนน  
        รวมทัง้สน ิ ้ 0.367 คะแนน 

5.  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตรวจสอบดา้นการดาํเนินงาน   
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :      
              -   
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

                 - อตัรากาํลงันกัวชิาการตรวจสอบภายในวา่ง 1 อตัรา ตัง้แต่ตน้ปีงบประมาณ 2552                   
และมกีารโยกยา้ยสบัเปลีย่นนกัวชิาการตรวจสอบภายในไปปฏบิตันิกัพฒันาสงัคม 1 อตัรา เมือ่เดอืน
พฤษภาคม 2552 และนกัพฒันาสงัคมทีม่าลงตาํแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบภายในไมม่ปีระสบการณ์            
งานตรวจสอบภายใน ทาํใหก้ารปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจาํปีทีก่ําหนดไว ้
หลกัฐานอ้างอง ิ :  

1. หนงัสอื ที ่พม 0406/173 ลงวนัที ่24 ตุลาคม 2551 เรือ่ง ขอความเหน็ชอบกฎบตัร 
2. กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2551 
3. หนงัสอื ที ่พม 0406/ว 1810 ลงวนัที ่11 พฤศจกิายน 2551  เรือ่ง แจง้เวยีนกฎบตัรการ

ตรวจสอบภายในใหข้า้ราชการในสงักดัสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัทราบ และดาํเนินการลง
ในเวบ็ไซดข์องสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั   
              4.   แบบประเมนิตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในตามทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 
              5.   หนงัสอื ที ่พม 0406/152 ลงวนัที ่3 ตุลาคม  2551 เรือ่ง จดัสง่แบบประเมนิตนเองของ
หน่วยตรวจสอบภายในใหก้รมบญัชกีลาง 
              6.  แผนบรหิารความเสีย่งประจาํปีงบประมาณ 2551  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ.2551 –  
พ.ศ. 2554  แผนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2552 และแผนการตรวจประจาํปีงบประมาณ 2547 – 
2551 

              7.  หนงัสอื ที ่พม 0406/132 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2551 เรือ่ง เสนอแผนการตรวจสอบประจาํปี
งบประมาณ2552  

           8.  แผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ 2552 
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          9.  หนงัสอื ที ่พม 0406/34 ลงวนัที ่9 มนีาคม 2552 เรือ่ง รายงานผลการตรวจสอบบญัชี
เงนิกองทุนสวสัดกิาร สค. ประจาํปี พ.ศ. 2551 

           10.  หนงัสอื ที ่พม 0406/88 ลงวนัที ่15 มถุินายน 2552 เรือ่ง  รายงานผลการตรวจสอบการจา่ยเงนิ
ใหก้บัผูม้สีทิธริบัเงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีประชาชนและบุคลากรภาครฐั 

           11.  หนังสอื ที ่พม 0406/217 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2551 เรือ่ง รายงานการสอบทานและ
ประเมนิระบบการควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6  
           12.  หนังสอื ที ่พม 0406/209 ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2551 เรื่อง รายงานผลการควบคมุการ
ใชส้าธารณูปโภคตามมตคิณะรฐัมนตร ีไตรมาสที ่4 ปีงบประมาณ 2551                                           
                  หนงัสอื ที ่พม 0406/27 ลงวนัที1่9 กุมภาพนัธ ์2552 เรือ่ง รายงานผลการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภคตามมตคิณะรฐัมนตร ีไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2552                                              
                   และหนังสอื ที ่พม 0406/94 ลงวนัที ่24 มถุินายน 2552  เรือ่ง รายงานผลการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภคตามมตคิณะรฐัมนตร ีไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2552 

13. หนงัสอื ที ่พม 0406/175 ลงวนัที ่24 ตุลาคม 2551 เรือ่ง รายงานแผนการจดัซือ้จดัจา้ง 
    ปีงบประมาณ 2552 และหน้งสอื ที ่พม 0406/29 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2552 เรือ่ง รายงานการ     
    เปลีย่นแปลงแผนการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ปีงบประมาณ 2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั : 10 ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํต้นทุนตอหนวยผลผลต่ ่ ิ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
ผูอ้าํนวยการกองกลาง  

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
นางฤทยั ใหมจ่นัทรท์อง                
 หวัหน้าฝายการคลงั่        

โทรศพัท ์:  0-2306-8745 โทรศพัท ์:   0-2306-8740 

คาํอธบาย ิ : 

• ความสําเร็จของการจดัทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ หมายถงึ การที่ส่วนราชการสามารถ
จดัทาํบญัชตีน้ทุนต่อหน่วยผลผลติและกจิกรรม เพือ่นําไปสูก่ารบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :    
ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานใิ นแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ่ .ศ.2552 

1  - กาํหนดเกณฑก์ารปนสว่นเพือ่คาํนวณตน้ทุนผลผลติยอ่ยและกจิกรรม   ั

ยอ่ยสาํหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2  - จดัทําบญัชตีน้ทุนต่อหน่วยกจิกรรมยอ่ยทุกกจิกรรมและผลผลติยอ่ย

ทุกผลผลติประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
กรมบญัชกีลางกาํหนดไดแ้ลว้เสรจ็ และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุน
ตามรูปแบบทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด โดยเสนอใหส้าํนกังบประมาณ 
กรมบญัชกีลางและสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสาํเนาหนงัสอืที ่        
พม 0401/ว 278 ลงวนัที ่29 มกราคม 2552 

3  - วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติและ
กจิกรรมระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
วา่มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงอยา่งไร พรอ้มทัง้วเิคราะหถ์งึ
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและจดัทาํรายงานสรุปผลการ
วเิคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยผลผลติไดแ้ลว้เสรจ็ โดยเสนอใหส้าํนกั
งบประมาณ กรมบญัชกีลางและสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ ตามสาํเนา
หนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่พม 0401/ว 1229 ลงวนัที ่7 เมษายน 2552  

4  - 

5  - 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํ
ต้นทนุตอหนวยผลผลต่ ่ ิ  

2 ระดบั 3 3 0.0600 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
 เพือ่ใหบ้รรลุเปาหมายตวัชีว้ดั สค้ . ไดด้าํเนินการ ดงันี้ 
 1. รายงานผลการคาํนวณตน้ทุนผลผลติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค.2550 – ก.ย.2551) 

ตามสาํเนาหนงัสอืที ่พม 0401/ว 278 ลงวนัที ่29 มกราคม 2552  
 2. รายงานผลการคาํนวณตน้ทุนผลผลติประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค.2550 – ก.ย.

2551) ตามสาํเนาหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่พม 0401/ว 1229 ลงวนัที ่7 เมษายน 2552 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :        
     - 
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

      - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. สาํเนาหนงัสอืที ่พม 0401/ว 278 ลงวนัที ่29 มกราคม 2552 เรื่องขอสง่รายงานผลการ

คาํนวณตน้ทุนผลผลติงวดประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สาํเนาหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่พม 0401/ว 1229 ลงวนัที ่7 เมษายน 2552 เรื่องขอสง่รายงานผล

การคาํนวณตน้ทุนผลผลติประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามประเดน็การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั : 11 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสวนราชการิ ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
ผูอ้าํนวยการกองกลาง                    

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
นางสพุตัรา  เชือ้สจุรติ 
หวัหน้างานพสัดุ                

โทรศพัท ์:  0-2306-8745 โทรศพัท ์:   0-2306-8749 

คาํอธบาย ิ : 

• ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ จะ
พจิารณาจาก ความครบถว้นของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา ้ (kWh) ขอ้มลูปรมิาณการ
ใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร) ขอ้มูลพืน้ฐานสาํหรบัการจดัทําดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาทีใ่หบ้รกิาร จาํนวน
บุคลากร พืน้ทีข่องอาคารทีก่ารให้บรกิาร เป็นต้น และพจิารณาปรมิาณพลงังานทีส่่วนราชการใชจ้รงิ โดย
เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณพลงังานมาตรฐาน ทีห่น่วยงานควรจะใชอ้ยา่งเหมาะสมตามปจจยัทีม่ผีลต่อการใช้ั

พลงังานของหน่วยงาน โดยใชข้อ้มลูตามทีร่ายงานและจดัเกบ็ในฐานขอ้มลู www.e-report.energy.go.th 
ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน  

• พจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คอื 
 1. ไฟฟา ้   
            2. น้ํามนั   
ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :  1. ไฟฟ้า  

ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 มกีารทบทวนการจดัตัง้คณะทาํงานลดใชพ้ลงังาน โดยหวัหน้าสว่นราชการ
เป็นประธาน และมกีารทบทวนแผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานทีเ่กดิจากความมี
สว่นรว่มของเจา้หน้าที ่และมแีผนตดิตามผล 

2 ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา ้ (kWh) ครบถว้น และขอ้มลูพืน้ฐาน
สาํหรบัการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

3  

4  

5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

                                           2. น้ํามนั    
ระดบั
คะแนน 

การดาํเนนงานในแตละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พิ ่ .ศ.2552 

1 มกีารทบทวนการจดัตัง้คณะทาํงานลดใชพ้ลงังาน โดยหวัหน้าสว่นราชการ
เป็นประธาน และมกีารทบทวนแผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานทีเ่กดิจากความมี
สว่นรว่มของเจา้หน้าที ่และมแีผนตดิตามผล 

2 ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานน้ํามนั (ลติร) ครบถว้น และขอ้มลูพืน้ฐาน
สาํหรบัการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

3  

4  

5  

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการิ

ตามมาตรการประหยดัพลงังานของ
สวนราชการ่  

3 ระดบั 2 2 0.0300 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
                   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
                1.    ทบทวนการจดัตัง้คณะทาํงานลดใชพ้ลงังาน โดยหวัหน้าสว่นราชการเป็นประธาน  
                2.    ทบทวนแผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานทีเ่กดิจากความมสีว่นร่วมของเจา้หน้าที ่ 
               3.    จดัทําแผนตดิตามผล 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :     

1. ผูบ้รหิารระดบัสงูของ สค. ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
              2.  ผูบ้รหิารระดบั สาํนกั/ กอง และเจา้หน้าที ่ใหค้วามรว่มมอืในการมาตรการประหยดัพลงังาน   
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

             - 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
          - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. www.e-report.energy.go.th 
2. ตารางการใชพ้ลงังาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตวัช้ีวดั :  12  ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรกัษ่ ามาตรฐานระยะเวลากา
ให้บรการิ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั : ผูอ้าํนวยการกองกลาง
ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย     
  

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้ากลุ่มการสง่เสรมิการบรูณาการมติหิญงิชาย  
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ กองกลาง  
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ สาํนกัสง่เสรมิความเสมอ
ภาคหญงิชาย  
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ สาํนกัสง่เสรมิสถาบนั
ครอบครวั 
หวัหน้าฝายบรหิารทัว่ไป  ่ กองสง่เสรมิและพฒันา
เครอืขา่ย 
หวัหน้าศนูยข์อ้มลู  กองกลาง 

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

คาํอธบาย ิ :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถงึ ระยะเวลาใหบ้รกิารทีส่่วนราชการสามารถดําเนินการลดได้
จริง และได้แจ้งระยะเวลาให้บริการดงักล่าวเป็นผลการปฏิบตัิราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลว้แต่กรณ ี

• กระบวนงานที่นํามาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมายถงึ
กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550  โดยใหค้ดัเลอืกกระบวนงานของสว่นราชการอยา่งน้อย 5 กระบวนงาน (หรอืน้อยกวา่กรณี
สว่นราชการมกีระบวนงานน้อยกวา่ 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลกัทีส่าํคญัและ/หรอืสอดคลอ้งกบังาน
บรกิารในตวัชีว้ดัรอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จาํนวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารทัง้หมดในแต่ละกระบวนงาน หมายถงึ ผูร้บับรกิารทุกราย
กรณีมผีูร้บับรกิารไม่ถงึ 30 รายต่อวนั ทีส่่วนราชการต้องจดัเกบ็ขอ้มูลตามวนัในปฏทินิทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. 
กาํหนด 

• การคํานวณระดบัคะแนนจะพจิารณาจาก 2 ส่วน คอื 1) ระดบัคะแนนที่ 1 – 4 คอื ระดบั
ความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โด
เปรยีบเทยีบกบัผูร้บับรกิารทัง้หมดในแต่ละกระบวนงานบรกิาร 2) ระดบัคะแนนที่ 5 คอื ผลการปฏบิตัิ
ราชการโดดเด่นดา้นการปรบัปรุงกระบวนงาน ซึ่งพจิารณาจากร้อยละทีล่ดลงของระยะเวลาเฉลีย่ที่ส่วน
ราชการสามารถใหบ้รกิารไดเ้มือ่เทยีบกบัระยะเวลามาตรฐาน   

1. สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั สง่กระบวนงานหลกัทีใ่หบ้รกิารประชาชนให ้
สาํนกังาน ก.พ.ร. ในปี 2547 และไดจ้ดัทาํประกาศกาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. 
ทราบตามหนงัสอืที ่พม 0405 / 00997 ลงวนัที ่26 มกราคม 2548 และไดป้ระกาศใหป้ระชาชน และ
หน่วยงานทัว่ไปทราบตามประกาศสาํนกังาน ฯ   เรือ่งการกาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาน พ.ศ. 2548             
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ลงวนัที ่26 มกราคม 2548 โดยกระบวนงานหลกัดงักลา่วม ี4 กระบวนงานคอื 
  1) การขอรบัเงนิเงนิอุดหนุนโครงการสง่เสรมิเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาสตรใีหแ้ก่กลุม่สตรใีน กทม. 
  2) การขออุทธรณ์งานการฌาปนกจิสงเคราะหต์าม พ.ร.บ.การฌาปนกจิสงเคราะห ์
  3) การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 
  4) การเสรมิสรา้งบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายใหแ้ก่องคก์รภาครฐั 

2.  จากกระบวนงานทัง้ 4 กระบวนงาน สาํนักงาน ฯ ไดนํ้ามาลดขัน้ตอนตามคาํรบัรอง การ
ปฏบิตัริาชการประจาํปี 2547 -2550 ปีละ 1 กระบวนงาน โดยกระบวนงานที ่1 และที ่2 นัน้ ปจจุบนัได้ั

ยกเลกิการดาํเนินงานไปแลว้โดย กระบวนงานที ่1 ยกเลกิในปี 2549 เนื่องจากกรุงเทพมหา นครไดต้ัง้
งบประมาณในสว่นนี้ใหแ้ก่กลุ่มสตรใีนเขต กทม.แลว้  กระบวนงานที ่2 ยกเลกิในปี  2549 เนื่องจาก
สาํนกังานปลดักระทรวง การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์รบัไปดาํเนินการทุกขัน้ตอน ตาม 
พ.ร.บ. การฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรค 4 ซึง่ไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. ทราบตาม
หนงัสอืที ่พม 0405 / 41714 ลงวนัที ่10 สงิหาคม 2549 เรือ่งรายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานลด
ขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

3. กระบวนงานที ่3 และ 4 ถูกนํามาลดขัน้ตอนในปีงบประมาณ 2549 - 2551 ซึง่สามารถ
ดาํเนินงานลดขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารไดม้ากกวา่รอ้ยละ 30 จงึนําเสนอเพือ่นํามาดาํเนินงาน
รกัษามาตรฐานระยะเวลาในการดาํเนินงานตามตวัชีว้ดัที ่12 ในปีงบประมาณ 2552 

4. สค. ไดย้กเลกิประกาศสาํนกังานฯ เรือ่งกาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน พ.ศ.2548 ลงวนัที ่
26 พฤษภาคม 2548 และจดัทาํประกาศสาํนกังานฯ เรื่องกาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาน พ.ศ.2551 โดย
ปรบัเปลีย่นระยะเวลาแลว้เสรจ็ของกระบวนงานที ่สค.สามารถดาํเนินการลดระยะเวลาได ้เพือ่กาํหนดเป็น
มาตรฐานการใหบ้รกิารประชาชนในกระบวนงานที ่3 และ 4 
 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   
                สค.ไดด้าํเนินการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์และการเสรมิสรา้ง
บทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายใหแ้ก่องคก์รภาครฐั ซึง่อยูร่ะหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5)=(6) (7) (7)x(2)=(8) 

งานบรการิ  น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จาํนวน
ผูร้บับรกาิ

รท่ีได้รบั
บรการิ

ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จาํนวน
ผูร้บั 
บรการิ

ทัง้หมด 

ร้อยละของ
ผูร้บับรการท่ีิ

ได้รบับริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐานเทียบ
กบัจาํนวน
ผูร้บับรการิ

ทัง้หมด 

คะแนน 
คะแนนถวง่
น้ําหนัก 

1. การใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารและการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์   
   1) การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ฯ 
ผา่นทางโทรศพัท ์
   2) การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ฯ 
ผา่นเวบ็บอรด์ 
   3) การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ฯ 
ผา่นจดหมายราชการ 
   4) การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ฯ 
ผา่นเวบ็ไซด ์

0.5  
 
 

3 นาท ี
 

5 นาท ี
 

10 ชัว่โมง 
30 นาท ี

21 ชัว่โมง 
(3 วนั) 

     

2.การเสรมิสรา้งบทบาท
ความสมัพนัธห์ญงิชาย
ใหแ้กอ่งคก์รภาครฐั 

0.5 6.50 วนั 
( 52 
ชัว่โมงทาํ
การ ) 

     

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5  

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักในก่ ารรกัษามาตรฐา
ระยะเวลาการให้บรการิ  

4 N/A 1 0.0400 

 
คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการิ :  
กระบวนงานท่ี 1 การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

1. สค. มคีณะทาํงานลดรอบระยะเวลาของข ัน้ตอนการปฏบิตังิานในการใหบ้รกิารซึง่
ประกอบดว้ย หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป ทุกสาํนกั/กอง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการของ สค. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   89   

                          รายงานผลการปฏบตัราชการตามคาํรบัรองฯ ิ ิ (รายตวัช้ีวดั)         รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

2. กาํหนดหมายเลขโทรศพัทท์ีใ่หบ้รกิารลงในเวบ็ไซด ์เพือ่ใหป้ระชาชนตดิต่อขอขอ้มลูขา่วสาร
และการประชาสมัพนัธ ์

3. สค. กาํหนดขอบเขตการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทางโทรศพัทท์างเวบ็ไซดแ์ละทางหนงัสอื
ราชการ โดยจดัทาํเป็นแบบฟอรม์รายงานการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและประชาสมัพนัธไ์ดต้ามเวลาที่
กาํหนด ตามขอ้มลูดงันี้ 

   3.1. การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของกระทรวงฯ พม./สค. 
   3.2. การใหบ้รกิารดา้นกจิกรรมโครงการสตร/ีครอบครวั 
   3.3. การใหข้อ้มลูสตร/ีครอบครวั 
   3.4. การใหบ้รกิารดา้นบุคลากร สค. บรรจแุต่งตัง้/การรบัสมคัร/การรบัโอน 
   3.5. การใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย สตร/ีครอบครวั 
   3.6. การใหบ้รกิารดา้นการเงนิอุดหนุนเครอืขา่ย สตร/ีครอบครวั 
   3.7. ขอ้มลูอื่นๆ 
4. จดัทาํคูม่อื เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อและประเดน็คาํถามทีส่าํคญั 
5. จดัเกบ็ขอ้มลูการตอบคาํถามตามเวบ็บอรด์ของ สค. 
6. จดัเกบ็ขอ้มลูการปรบัเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารทางเวบ็ไซด ์สค. 

 
        กระบวนงานท่ี 2 : การใหบ้รกิารการเสรมิสรา้งบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายใหแ้ก่องคก์รภาครฐั 
ระยะกอ่นการดาํเนินงานฝึกอบรม ( 3 ขัน้ตอน ) 

ดาํเนินงานขออนุมตัไิปราชการเพือ่ฝึกอบรมใหแ้กห่น่วยงานต่าง ๆ พรอ้มกบัปรบัปรุงหลกัสตูร
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และบรบิทของแต่ละหน่วยงานทีร่อ้งขอมา รวมทัง้การจดัเตรยีมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ซึง่เป็นการปฏบิตังิานใน 3 ขัน้ตอนงานไปพรอ้ม ๆ กนั  (รวม 3 ขัน้ตอน ตามประกาศ 
สค. เรือ่งการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2551  เป็นระยะเวลา 5.5 วนั) 
ระยะฝึกอบรม 

ขึน้กบัจาํนวนผูร้บัการอบรม  หลกัสตูร และชว่งระยะเวลาของแต่ละหน่วยงาน                    
ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ และกระบวนงานนี้ไม่ไดก้ําหนดระยะเวลาไวใ้นประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหลงัการฝึกอบรม 
              ดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานเสนอต่อผูบ้รหิาร ( 1 ขัน้ตอน ตามประกาศ สค. 
เรือ่งการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2551 เป็นระยะเวลา 2 วนั ) 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :   

    ปัจจยัภายนอก   
1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
2. พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 

- อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (CEDAW) 
- ปฏญิญาปกกิง่และแผนปฏบิตักิารเพือ่ความกา้วหน้าของสตร ีั  
- เปาหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ ้ (MDG+) 

3. มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2544 เรือ่งพธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการ
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                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     
เลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบและการดาํเนินการเพือ่สง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย 

4. หนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. เรือ่ง การกาํหนดคุณสมบตั ิอาํนาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารดา้นการเสรมิสรา้ง
บทบาทหญงิชายและบทบาทหน้าทีข่องศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย 

    ปัจจยัภายใน 
1.การเตรยีมหลกัสตูรต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิและความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ 
2.การศกึษาหาขอ้มลูในประเดน็ต่างๆ เพือ่เชื่อมโยงกบันโยบายและบรบิทของสงัคมไทย 
3.การเตรยีมการวางแผนขัน้ตอบกระบวนการดาํเนินงาน 

        4.การประชุมหารอืก่อนการดาํเนินงาน และสรุป ประเมนิผลการดาํเนินงานเพือ่ปรบัปรุง
กระบวนการ ดาํเนินงาน เพือ่ปรบัปรงุเนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม 

              5.องคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
             6.การประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน       
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :            

1.กฎหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัตามระเบยีบราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
               2.ภารกจิของแต่ละหน่วยงานทีข่อรบัการสนบัสนุนดา้นวชิาการมคีวามหลากหลาย          
แตกตา่งกนั ตอ้งปรบัเปลีย่นเนื้อหาวชิาการใหส้อดคลอ้งกบักลุม่เปาหมาย้  
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
            - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :   
กระบวนงานท่ี 1 การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

1.1 บนัทกึการมอบหมายหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ตอบขอ้มลูขา่วสารและการประชาสมัพนัธ ์            
ที ่พม. 0401/3379 ลงวนัที ่31 มนีาคม 2549 

1.2 กําหนดหมายเลขโทรศพัท ์สค. ตามเวบ็ไซด ์สค.  
1.3 แบบฟอรม์รายงานการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารและประชาสมัพนัธ ์
1.4 คูม่อืการตดิต่อ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ 
1.5 สาํเนาการดาํเนินงานทางเวบ็ไซด ์สค. 
1.6 ประกาศ สค. เรือ่งกําหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน พ.ศ. 2551 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2551 
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                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตวัช้ีวดั : 13 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการิ ่  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
หวัหน้าฝายนิตกิาร่  

โทรศพัท ์:  0 2306 8745 โทรศพัท ์:   0 2306 8747 

ช่ือตวัช้ีวดั : 13.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ   ่  

คาํอธบาย ิ : 

• พจิารณาจากระดบัความสําเรจ็ของการจดัทําแผนการพฒันากฎหมายของกระทรวง กรม 
รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐัทุกแห่ง กําหนดเป็นระดบัขัน้ของความสําเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 

• ส่วนราชการดําเนินการจดัทําแผนพฒันากฎหมายประจําปี พ.ศ. 2551 โดยให้ระบุการ
ดาํเนินการพฒันากฎหมายใด สาระสาํคญัหรอืประเดน็กฎหมายทีจ่ะดาํเนินการและเหตุผลในการดาํเนินการ
ในแต่ละประเด็นทางกฎหมายให้ชดัเจน มกีารกําหนดผู้รบัผดิชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ และให้ส่วน
ราชการดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550  

• สว่นราชการใดทีไ่ดส้าํรวจ ตรวจสอบกฎหมายหลกั และอนุบญัญตัทิีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
แลว้ ปรากฏวา่ไมม่กีฎหมายใดอยูใ่นกรอบนโยบายทีต่อ้งดาํเนินการปรบัปรุงพฒันากฎหมายตามกรอบการ
จดัทํากฎหมายที่จะต้องดําเนินการตามรฐัธรรมนูญ เช่น กฎหมายเพื่ออนุวตักิารให้เป็นไปตามบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรอืตามรฐัธรรมนูญกาํหนด แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2550-2554) นโยบายของรฐับาล หรอืพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 อาจเลอืกดาํเนินการ ดงันี้ 

(1) พฒันาหรอืจดัระบบกฎหมายซึ่งรวมถงึกฎหมายลําดบัรองในความรบัผดิชอบให้เป็น
ฐานขอ้มลูทางกฎหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และเผยแพร่เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีส่ว่นราชการและประชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได ้

(2) ประมวลหรอืชาํระสะสางมตคิณะรฐัมนตรใีนความรบัผดิชอบเพือ่ใหง้า่ยต่อการใชห้รอื
ปฏบิตังิานและสะดวกในการคน้หาของประชาชน 

หากสว่นราชการใดไมม่กีฎหมายทีจ่ะตอ้งพฒันา และไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการตามขอ้ (1) 
และ (2) ใหท้าํหนงัสอืยนืยนักบัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่ยกเวน้คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการสาํหรบั
ประเดน็การประเมนิผลการพฒันากฎหมายดงักล่าว 
ช่ือตวัช้ีวดั : 13.2 ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดาํเนนงานตาม แผนพฒันา่ ิ

กฎหมายของสวนร่ าชการ    

คาํอธบาย ิ : 

                   กรณีท่ี 2 การพฒันาหรอืจดัระบบกฎหมายซึง่รวมถงึกฎหมายลาํดบัรองในความรบัผดิชอบให้
เป็นฐานขอ้มลูทางกฎหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเผยแพรบ่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีส่ว่นราชการและประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วได ้
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ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   
 สค.ไมม่กีฎหมายทีจ่ะตอ้งจดัทาํแผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น้ําหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน  ่
ถวง่

น้ําหนัก 

ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการิ

ตามแผนพฒันากฎหมายของสวน่
ราชการ 

3 อยูร่ะหวา่ง 
ขอยกเวน้ตวัชีว้ดั 

  

13.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํ
แผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ    

1    

13.2 ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของการดาํเนินงานตาม แผนพฒันา
กฎหมายของสว่นราชการ    

2    

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
     สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ไมม่กีฎหมายทีจ่ะตอ้งดาํเนินการตามแนว

ทางการพฒันากฎหมายของสว่นราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  และไดแ้จง้ต่อปลดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เพือ่ขอยกเวน้การดาํเนินงานดงักล่าวต่อสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีเพือ่จะไดแ้จง้สาํนกังาน ก.พ.ร.พจิารณาดาํเนินการต่อไป 
ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเนนงาน ่ ิ :   
      -       
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :           

        - 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนนงานในปีตอไปิ ่  :      
       - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
               1. หนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่พม 0401/700 ลงวนัที ่4 มนีาคม 2552 เรือ่ง การพฒันากฎหมายของ
สว่นราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
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ช่ือตวัช้ีวดั : 14 ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหารจดัการภาครฐั  ิ  

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   
นางระรนิทพิย ์ ศโิรรตัน์   
รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั 
ผูนํ้าการบรหิารการเปลีย่นแปลง                 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    
คณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ของ สค. 

โทรศพัท ์:  0 2306 8742            โทรศพัท ์:   0 2306 8775-6           

คาํอธบายิ  :  

•  ส่วนราชการได้ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐัตามตวัชี้วดัประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดม้กีารประเมนิองค์กรตามแนวทางการบรหิารจดัการแบบ “ADLI”   เพื่อ
ตรวจสอบวา่สว่นราชการมกีารดาํเนินการบรหิารจดัการในแต่ละขอ้คาํถามตามเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัอยา่งมรีะบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอ้ยา่งทัว่ถงึ (Deployment) เกดิการเรยีนรู ้(Learning) และ
บรูณาการเชือ่มโยงสอดคลอ้งกนั (Integration) และประเมนิผลจากมาตรฐานทีก่ําหนดไว ้(Check List) ซึง่ทาํให้
ส่วนราชการได้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทัง้ดําเนินการปรับปรุงองค์กรในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดว้ย และเมื่อสิน้ปีงบประมาณสว่นราชการไดด้าํเนินการประเมนิองคก์รดว้ยตนเองอกี
ครัง้ เพือ่จดัทําแผนพฒันาองคก์ารสาํหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจดัส่งแผนปรบัปรุงองคก์รจาํนวน 2 
แผนดงักลา่ว ใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2551 

• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 
สาํนักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นใหส้ว่นราชการปรบัปรุงองคก์ร โดยการวดัความสําเรจ็ของการดาํเนินการและผลลพัธ์
ของแผนพฒันาองค์การ* (Improvement Plan) เป็นสําคญั ซึ่งส่งเสรมิใหแ้ต่ละส่วนราชการมคีวามเขา้ใจและนํา
เครื่องมือการบริหารจดัการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรบัปรุงและพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสามารถ
ดําเนินการตามแผนพฒันาองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการไดอ้ย่างเป็น
ระบบ  
(*เปล่ียนช่ือจาก แผนปรบัปรุงองค์กร เป็น แผนพฒันาองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555) 

• สําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้พฒันาเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน เพื่อเป็นกรอบการประเมนิความสาํเรจ็ของแผนพฒันาองคก์าร ซึง่ถอืว่าเป็นกรอบแนวทางในการ
ประเมนิองคก์รเบือ้งตน้ และเป็นแนวทาง “การเปลีย่นแปลงทลีะขัน้” ซึง่หากสว่นราชการสามารถดาํเนินการผา่นเกณฑ์
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานแลว้  และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องเขา้สูร่ะดบักา้วหน้า และ สามารถที่
จะการยกระดบัเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัไดต้อ่ไป 
                เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐานเป็นกรอบการประเมนิที่สามารถบ่งชี้
ระดบัความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ซึ่งเป็น
แนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระดบัการ
พฒันาของสว่นราชการในระดบัทีก่ระบวนการหรอืระบบเริม่ใชไ้ดผ้ล ดงันี้ 
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 มกีระบวนการ/ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและทาํอยา่งเป็นระบบเพือ่รองรบักจิกรรมในหวัขอ้ที่
ประเมนิ  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เป็นทีเ่ขา้ใจยอมรบั และเริม่มบีทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กจิกรรม
ในกจิกรรมดา้นนี้ (Deployment)  

 องคก์รเริม่มกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการ/ระบบของกจิกรรมดา้นนี้ อาจมกีาร
ปรบัปรุงใหก้ระบวนการ/ระบบใหด้ขี ึน้บา้ง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกีย่วกบักจิกรรมดา้นน้ีสอดรบั สนบัสนุนกจิกรรมระดบัสาํคญัของ
องคก์รทีร่ะบุไวใ้นภารกจิ/ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร (Integration) 

• วธิกีารดาํเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั แบง่ออกเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี  
แนวทางท่ี 1 การดาํเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถอืว่าเป็นภาคบงัคบัทีทุ่กส่วนราชการจะต้องดําเนินการเพื่อยกระดบัคุณภาพการ
บรหิารจดัการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวธิีการดําเนินการตามเอกสารคู่มอืคําอธิบายตวัชี้วดัการพฒันา
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แนวทางท่ี 2   สมคัรขอรบัรางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัซึง่ถอืวา่เป็นภาคสมคัรใจ 
เนื่องจากมหีลกัเกณฑแ์ละกลไกทีแ่ตกต่างจากกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ทัง้นี้ สาํนกังาน ก.พ.ร. จะไดเ้ผยแพรแ่นวทางการบรหิารรางวลัใหส้ว่นราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

• ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั หมายถงึ ความสาํเรจ็ทีส่ว่น
ราชการนําเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมนิองคก์ร
ด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทดัฐานการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการของส่วน
ราชการ เพือ่ปรบัปรุงองคก์รและยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการของสว่นราชการตอ่ไป  

• การดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัในระดบักรม ใหด้ําเนินการครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง รวมถงึราชการบรหิารสว่นกลางทีไ่ปตัง้อยูใ่นภมูภิาคดว้ย 

• แนวทางการดําเนินการตามตวัชี้วดันี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จดัทําเป็นคู่มอืทีม่รีายละเอยีดให้
สว่นราชการใชใ้นการดาํเนินการ แบง่ออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงัน้ี 

ตวัชีว้ดั น้ําหนกั (รอ้ยละ) 
14.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 12 
14.2 ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมา้ ยความสาํเรจ็ 

ของผลลพัธก์ารดาํเนินการของสว่นราชการตามเกณฑคุ์ณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7)  

4 

14.3 ระดบัความสาํเรจ็เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 

4 

รวม 20  
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ช่ือตวัช้ีวดั : 14.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนการตามแผนพฒันาองคก์าริ  

คาํอธบาย ิ : 

• การดําเนินการจดัทําแผนพฒันาองค์การ จํานวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผนแบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็น 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงัน้ี 

น้ําหนกั (รอ้ยละ) 
ตวัชีว้ดั 

แผนที ่1 แผนที ่2 
14.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่
ดาํเนินการ) 

4 4 

14.1.2 ระดบัความสําเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในกา
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ์ในการ้

ดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 
(วัดผลลัพธ์ ของแผนพัฒนาองค์ก า ร ในหมวดที่
ดาํเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6  
ช่ือตวัช้ีวดั : 14.1.1 ร้อยละของการผานเกณฑค์ณุภาพการบรหารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน่ ิ  

คาํอธบาย ิ : 

• สว่นราชการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นรายหมวด โดยการ
นําโอกาสในการปรบัปรุงจากการประเมนิตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑค์ุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานมาเป็นกรอบในการจดัทําแผนพฒันาองคก์าร จาํนวน 2 แผน ไดแ้ก่ แผนภาคบงัคบั 
1 แผน และแผนภาคสมคัรใจ 1 แผน โดยมเีงือ่นไขการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร ดงันี้ 

1. แผนภาคบงัคบั หมายถงึ แผนพฒันาองคก์ารทีก่าํหนดขึน้ตามลกัษณะภารกจิหลกัของสว่น
ราชการ โดยกาํหนดใหก้รมด้านบรการิ จดัทาํแผนหมวด 3 การใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีต่อ้งใหค้วามสาํคญักบัการสง่มอบบรกิารทีด่มีคุีณภาพใหก้บัประชาชน
ผูร้บับรกิาร และกาํหนดใหก้รมด้านนโยบาย จดัทาํแผนหมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เนื่องจากเป็น
หน่วยงานทีเ่น้นกระบวนการในการจดัทาํแผนงานทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพซึง่จะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินงานของสว่นราชการ ทัง้นี้ สว่นราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลกัษณะภารกจิหลกัได้
ตามความเหมาะสม หรอืใชป้ระเภทของกรมตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ.ร. ที ่นร 1200/ว 26 ลงวนัที ่13 
มถุินายน พ.ศ. 2551  

2. แผนภาคสมคัรใจ หมายถงึ แผนพฒันาองค์การทีไ่ดม้าจากการจดัลําดบัความสาํคญัของ
โอกาสในการปรบัปรุงของทุกหมวด และคดัเลอืก 1 หมวดทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุมาดาํเนินการ 

• การระบุประเภทของสว่นราชการวา่มภีารกจิหลกัทีค่วรกาํหนดใหเ้ป็นกรมดา้นนโยบายหรอื  
กรมดา้นบรกิาร ตามขอบเขตและลกัษณะของหน่วยงาน รวมทัง้ อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายทีร่ะบุไวต้าม
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้หน่วยงาน  โดยใหพ้จิารณาจากคาํนิยามต่อไปน้ี 
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          กรมดา้นบรกิาร  หมายถงึ ภารกจิหลกัของส่วนราชการที่รบัผดิชอบการให้บรกิารสาธารณะ 
การอนุมตัิ อนุญาต ควบคุม กํากบั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทัง้นี้ ให้หมายความรวมถึงงานบริการทาง
วชิาการดว้ย 

กรมด้านนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลกัของส่วนราชการ เป็นการเสนอแนะในการจดัทํา
นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตาม
ประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มขีอ้แนะนําสําหรบัการคดัเลอืกหมวดเพื่อจดัทําแผนภาคสมคัรใจ  ตาม
หลกัการของการพฒันาองคก์าร ดงันี้ 

1. กรมดา้นบรกิาร นอกเหนือจากหมวด 3 แลว้ ควรใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรุงหมวด 1 
หรอืหมวด 6 เป็นลําดบัตน้ ๆ เน่ืองจากเป็นการใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับรกิาร ควรมกีารกําหนดทศิทางทีช่ดัเจน
และการออกแบบกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

2. กรมดา้นนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว้ ควรใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรุงหมวด 1 
หรอืหมวด 4 เป็นลําดบัตน้ ๆ เนื่องจากเป็นการใหค้วามสาํคญักบัยุทธศาสตรแ์ละการนําไปปฏบิตัซิึง่ควรมกีาร
กาํหนดทศิทางทีช่ดัเจนและมรีะบบการวดัผลการดาํเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

• การจดัทําแผนพฒันาองคก์าร ส่วนราชการจดัทําลงในแบบฟอร์มที่กําหนด ซึ่งมรีายละเอยีด
ตามคูม่อืคาํอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจดัส่งให้
สาํนักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี  30  มกราคม พ.ศ. 2552 ทัง้น้ี หากสว่นราชการไม่สามารถจดัสง่ไดท้นัภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนดจะปรบัลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตวัชีว้ดันี้ 0.5000 คะแนน 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100 

ช่ือตวัช้ีวดั : 14.1.2   ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถวงน้ํ่ าหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเรจ็  
ของผลลพัธใ์นการดาํเนนการตามแผนพฒันาองคก์าริ  
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คาํอธบาย ิ : 

• ผลลพัธข์องแผนพฒันาองคก์าร หมายถงึ ผลสาํเรจ็ตามตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการ
ของแผนพฒันาองคก์ารทีส่ะทอ้นออกมาในรูปของผลลพัธ์การดาํเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน) โดยส่วนราชการจดัทําตวัชี้วดัผลลัพธ์ของแผนพฒันาองค์การลงใน
แบบฟอร์มที่กําหนดและส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมแผนพฒันาองค์การ ภายในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 
2552 

• การกําหนดตวัชีว้ดัผลลพัธบ์างสว่น สามารถเชื่อมโยงกบัตวัชีว้ดัตามมติต่ิาง ๆ หรอืใชต้วัชีว้ดั
เดยีวกนักบัที่ใช้วดัผลในคํารบัรองการปฏิบตัิราชการได้ แต่ต้องลดทอนน้ําหนกัลงใหม้คีวามเหมาะสม แล
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาองคก์ารในหมวดนัน้ ๆ ดว้ย เช่น การนําตวัชีว้ดัระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมา
เป็นตวัชีว้ดัของแผนพฒันาองคก์ารในหมวด 3 หรอืการนําตวัชีว้ดัการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิารมา
เป็นตวัชีว้ดัของแผนพฒันาองคก์ารในหมวด 6 เป็นตน้ 

• การจดัทํารายงานการประเมนิผลสาํเรจ็ของผลลพัธ์ในการดําเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 
ขอใหส้่วนราชการรายงานผลวา่สามารถดาํเนินการตามเปาหมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม่้  
 

ตารางและสตูรการคาํนวณสาํหรบัแผนท่ี 1  : 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ       
ของผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก ่   
(Wi x SMi) 

แผนที ่1  ชือ่แผนพฒันาระบบการนําองคก์ร 
KPI1รอ้ยละของ
บุคลากรทีร่บัรูแ้ละ
เขา้ใจวสิยัทศัน์และผล
การดาํเนนิงานที่
คาดหวงั 

0.5 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI2 รอ้ยละของ
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมสง่เสรมิการ
เรยีนรู(้KM) 

0.5 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก่  - 
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ตารางและสตูรการคาํนวณสาํหรบัแผนท่ี 2 : 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ       
ของผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก ่   
(Wi x SMi) 

แผนที ่2  ชือ่แผนการพฒันาระบบการวางแผนยทุธศาสตร ์สค.(แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี) 
KPI1 ระดบัความสาํเรจ็
ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนั
ในการบรรลุเปาหมายตาม้

แผนยุทธศาสตร ์สค. 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI2 รอ้ยละความสาํเรจ็
ของการดาํเนินงานตามแผน

กลยุทธก์ารบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI3 รอ้ยละของแผน
บรหิารความเสีย่งและการ
ประเมนิตนเองตามระบบการ
ควบคุมภายในทีส่ามารถ

นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI4 รอ้ยละความสาํเรจ็
ของการดาํเนินการถ่ายทอด
ตวัชีว้ดัและเปาหมายระดบั้

องคก์รสูก่ารปฏบิตั ิ

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = 
1 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก่  - 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 14.2 ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถวงน้ําหนั่ กในการบรรลเุป้าหมายความสาํเรจ็ขอ
ผลลพัธก์ารดาํเนนการของสวนราชการตามเกณฑค์ณุภาพการบรหารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ิ ิ่
(หมวด 7) 

คาํอธบายิ  : 

• ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสาํเรจ็ของผลล้ พัธก์า
ดาํเนินการของสว่นราชการ หมายถงึ การวดัความสาํเรจ็ของผลลพัธก์ารดาํเนินการ (หมวด 7) ของสว่นราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน นอกเหนือจากการวดัความสําเรจ็ของผลลพัธ์การ
ดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 2 หมวด 

• การจดัทาํรายงานการประเมนิผลสาํเรจ็ของผลลพัธก์ารดาํเนินการ ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลว่า
สามารถดาํเนินการตามเปาหมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม่้  

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่แผนพฒันาองค์การ 2 หมวดแล้ว ส่วนราชการควร
พฒันาการบรหิารจดัการองคก์ารในหมวดอื่น ๆ ควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ในหมวด 7 ของเกณฑ์คุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
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ตารางและสตูรการคาํนวณ : 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ       
ของผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก ่   
(Wi x SMi) 

RM1 :รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของแผนปฏบิตั
การทีส่ว่นราช การ
ดาํเนินการไดส้าํเรจ็ตาม
เปาหมาย้  

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM2 :รอ้ยละของระดบั
ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

0.1 65 70 75 80 85 N/A - 

RM3 :รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของความสาํเรจ็ใ
การดาํเนิน การตาม
มาตรฐานระยะเวลาที่
กาํหนดของกระบวนการที่
สรา้งคุณค่า 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM4 :รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของความสาํเรจ็ใ
การดาํเนิน การตาม
มาตรฐานระยะเวลาที่
กาํหนดของกระบวนการ

สนบัสนุน 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM5 :รอ้ยละของอตัรา
การเบกิจา่ยงบประมาณ
รายจา่ยลงทุน 

0.1 68 71 74 77 80 N/A - 

RM6 :รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของการดําเนิน กา
ตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM7 :รอ้ยละของบุคลากร
ทีไ่ดร้บัการพฒันาขดี
สมรรถนะตามแผนพฒันา
ขดีสมรรถนะของบุคลากร
หรอืแผนพฒันาบุคลากร 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM8 : 
8.1 รอ้ยละของความ
ครอบคลุม ถูกตอ้ง และ
ทนัสมยัของฐานขอ้มลูที่
สนบัสนุนยุทธศาสตร์
อยา่งน้อย 1 ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

0.05 60 65 70 75 80 N/A - 
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เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ       
ของผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนน      
ถวง่ น้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

8.2 รอ้ยละของขอ้มลูสถติิ
สาํคญัของหน่วยงานที่
นําเขา้ระบบบูรณาการ
ขอ้มลูสถติภิาครฐั
(statXchange) โดย
หน่วยงานเจา้ของขอ้มลู
และสาํนักงานสถติิ
แหง่ชาต(ิสสช.) และ
หน่วยงานไดม้กีาร
ปรบัปรุงใหม้คีวาม
ครบถว้นและถกูตอ้ง เพือ่
แลกเปลีย่นและใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 
(Interoperability) 

0.05 60 65 70 75 80 N/A - 

RM9 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัความสาํเรจ็ขอ
การดาํเนินกจิกรรม ตาม
แผนการจดัการความรู้
อยา่งน้อย 3 องคค์วามรู ้

0.1 60 70 80 90 100 N/A - 

RM10 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัความสาํเรจ็ขอ
โครงการตามนโยบายการ
กาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ี
อยา่งน้อยดา้นละ 1 
โครงการ 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = 
1 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก่  - 

 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 14.3  ระดบัความสาํเรจ็เฉล่ียถวงน้ําหนักขอ่ งการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 

คาํอธบายิ  : 

• การจดัทําแผนพฒันาองคก์าร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นัน้ ใหส้ว่นราชการประเมนิ
องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน เพื่อจดัทําแผนพฒันาองค์การ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 การพจิารณาระดบัความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของการจดัทําแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 แบ่งเป็น 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
การประเมนผลิ  

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานลกัษณะสาํคญั
ขององคก์ร (15 คาํถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานการประเมนิ
องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑค์ณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถว้นของแผนพฒันาองคก์ารประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

ข้อมลูผลการดาํเนนงาน ิ :   
             สค.อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 2 3 4 5 

การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนนงาน ิ : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น้ําหนัก 

(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน   ่
ถวง่

น้ําหนัก 

14. ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันา
คณุภาพการบรหารจดัการภาครัิ ฐ   

20  N/A  1 0.2000 

14.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาองคก์าร 

12  N/A  1 0.1200 

14.2 ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสาํเรจ็ขอ้

ผลลพัธก์ารดาํเนินการของสว่นราชการตาม
เกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 

4  N/A  1 0.0400 
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ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น้ําหนัก 

(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนนงานิ  

คาคะแนน่  
ท่ีได้ 

คาคะแนน   ่
ถวง่

น้ําหนัก 

14.3  ระดบัความสาํเรจ็เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัขอ
การจดัทําแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

4  N/A  1 0.0400 

คาํช้ีแจงการปฏบตังานิ ิ /มาตรการท่ีได้ดาํเนนการ ิ : 
1.   คณะกรรมการตดิตามฯและคณะทาํงานฯ ไดจ้ดัประชุม ครัง้ที ่1/2552  เมือ่วนัที ่15  ตุลาคม  

2551  เพือ่รว่มกนัพจิารณาผลการประเมนิตนเองรายหวัขอ้ 17  หวัขอ้ สาํหรบัผูบ้รหิาร ซึง่แต่ละหมวดสว่นใหญ่
มโีอกาสในการปรบัปรุงจาํนวนมาก ดงันัน้ จงึควรจดัลาํดบัความสาํคญัในแต่ละหมวด ซึง่ตอ้งพจิารณาจาก 3 
ดา้น คอื ความรุนแรงของปญหา ความถีข่องปญหาั ั   และโอกาสของความสาํเรจ็ โดยคณะทาํงานฯ ไดค้ดัเลอืก
จาํนวน  2 แผน คอื แผนของหมวด 3 และหมวด 5  เพือ่ดาํเนินการในปีงบประมาณ 2552 

2.  คณะกรรมการตดิตามฯ และคณะทาํงานฯ ไดจ้ดัประชุม ครัง้ที ่2/2552  เมือ่วนัที ่24  ตุลาคม  
2551  เพือ่พจิารณาคา่คะแนนหมวด 7 และสรุปผลการตอบคาํถามหมวด 7  รวมทัง้พจิารณาแนวทางการ
ปรบัปรุงองคก์ารในแต่ละหมวด 

3.  คณะทาํงานฯ ไดจ้ดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เมือ่วนัที ่12 - 14  มกราคม  2552  เพือ่รว่มกนัจดัทาํ
แผนพฒันาองคก์ารของทุกหมวด ตามแบบฟอรม์ที ่1  และ 2 

4.  คณะกรรมการตดิตามและคณะทาํงานฯ  ไดจ้ดัประชุมครัง้ที ่3/2552  เมือ่วนัที ่23  มกราคม  
2552  เพือ่พจิารณาเหน็ชอบตามแผนพฒันาองคก์ารในหมวดที ่1 และ 2 ทีจ่ะสง่ใหส้าํนกังาน กพร.  พจิารณา
สว่นหมวด 3 และ 4  เหน็ชอบและหมวด 5 และ 6 ขอใหไ้ปปรบัแผนพฒันาองคก์ารเพิม่เตมิ 

5.   สค.ไดนํ้าสง่แผนพฒันาองคก์ารประจาํปี  2552  เมือ่วนัที ่28 มกราคม  2552  ใหส้าํนกังาน 
กพร.  ทราบโดยนําสง่แผนพฒันาองคก์ารที ่2 เป็นหมวดภาคบงัคบัและหมวด 1 เป็นหมวดสมคัรใจ 
 

ปัจจยัสนับสนุนตอการดาํเน่ ิ นงาน :      
             1.ผูบ้รหิารระดบัสงู สง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
             2. คณะทาํงานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามมุง่มัน่ต่อการดาํเนินงาน 
   
อปุสรรคตอการดาํเนนงาน่ ิ  :         

                 - 

หลกัฐานอ้างอง ิ :  
1. รายงานการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลและคณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ 

(PMQA) ครัง้ที ่1/2552 
2. รายงานการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลและคณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ 

(PMQA) ครัง้ที ่2/2552 
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3. หนงัสอืขออนุมตัจิดัประชุมเชงิปฏบิตักิารที ่พม 0405/935 ลงวนัที ่25  ธนัวาคม  2552 
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลและคณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ 

(PMQA) ครัง้ที ่3/2552 
5. หนงัสอืที ่พม 0405/41  ลงวนัที ่28  มกราคม  2552  เรือ่งสง่แผนพฒันาองคก์รประจาํปี  2552 

 
 
 




