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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
          สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย             

                                                                                                                                                   รอบ  6  เดือน  

                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน 
 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

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

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 45)    

ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง (รอยละ 25) 

ระดับ 25         

1.1  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง (รอยละ 23) 

          

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานพัฒนาสวัสดิการสังคมและ 
สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0400 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บูรณาการขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตของไทย ขอมูลระบบเฝา
ระวังและเตือนภัยทางสังคม ใหเชื่อมโยง
กับศูนยบัญชาการงานพัฒนาสังคม 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0500 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ไทย 

          

        1.1.3(1) รอยละความสําเร็จใน
การจัดเก็บขอมูลดัชนีทุนทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

รอยละ 1 80 85 90 95 100 N/A 1 0.0100 

         1.1.3(2) ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําฐานขอมูลเชิงลึกของดัชนีทุน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

         1.1.3(3) ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีทุน
ทางสังคมและคุณภาพชีวิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 
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 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต
แผนบรูณาการการใหความชวยเหลือ
แกผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมุง
กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว 

ระดับ 4.5 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0900 

1.1.5 ระดับความสําเร็จการแกไข
ปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250 

1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดาํเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน
ระหวางกระทรวง  

ระดับ 0  
กระทรวงไมมีแผนปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมายรวมกันระหวาง

กระทรวง 

1.3 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรอื
เคานเตอรบรกิารประชาชน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 3 2.5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเรจ็ของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจ 

ระดับ 0 กระทรวงไมมีกลุมภารกิจจึงไมมีตัวชี้วัดซึ่งเปนแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุมภารกิจ 

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

          

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก 

          

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มี
คณะทํางานของศูนยมีเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว 

จํานวน 2 0 
แหง 

37 
แหง 

75 
แหง 

112 
แหง 

150 
แหง 

N/A 1 0.0200 
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 หนวย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานการสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติดานความ     
เสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.3 ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเรือ่งที่เปนปญหาเรงดวน
ของสตรีและครอบครัว             

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0300 

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

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2 0.0500 

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

จํานวน 2.5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0250 

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

จํานวน 2.5 175 
เครือ
ขาย 

250 
เครือ
ขาย 

325 
เครือ
ขาย 

400
เครือ
ขาย 

 

475 
เครือ
ขาย 

N/A 1 0.0250 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จ 
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตาม 
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0500 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ15 )    

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบรกิาร  

รอย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่  5 ระดับความสําเร็จใน 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1 0.0400 
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   4   

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

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 
2.5 

2.5 0.0750 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเรจ็ในการ
เปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.0900 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)    

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอย
ละ 

4 68 71 74 77 80 N/A 1 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 
3.322 

3.322 0.0997 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3 0.0900 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 
 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0300 

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

ระดับ 20 1 2 3 4 5 N/A 1 0.2000 

รวม  100        1.3597 
 
 

รายงาน ณ วันที่   29  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2552 
ผูรายงาน นางดารารัตน  แกวสลับสี                                  หนวยงาน กลุมพัฒนาระบบริหาร 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร                            โทรศัพท 0 2306 8775-6                       
 

อยูระหวางขอยกเวนตัวช้ีวัดเน่ืองจากไมมีแผนพัฒนากฎหมาย 
หากไดรับการยกเวนจะเพ่ิมนํ้าหนักไปท่ีตัวช้ีวัดที่ 9,10 และ 11  



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

มิติท่ี1 ด้านประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 25 32.5 0 0

1.1.1
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความม่ันคง
ในการดํารงชีวิต

  -   - 
3 4 N/A 1

4 0 0

1.1.2
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบูรณาการข้อมูลดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของไทย ข้อมูลระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ให้เชื่อมโยงกับศูนย์
บัญชาการงานพัฒนาสังคม

  -   - 

3 5 N/A 1

5

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย

1.1.3(1) ร้อยละความสําเร็จในการจัดเก็บข้อมูลดัชนีทุนทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

  -   - 
3 1 N/A 1

1

1.1.3(2) ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลเชิงลึกของดัชนีทุนทางสังคม
และคุณภาพชีวิต

  -   - 
3 3 N/A 1

3

1.1.3(3) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปล่ียนแปลงค่าดัชนีทุนทางสังคม
และคุณภาพชีวิต

  -   - 
3 3 N/A 1

3

1.1.4
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนบูรณาการการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

  -   - 3 4.5 2 2

9

1.1.5 ระดับความสําเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 2.5 N/A 1 2.5

1.3
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

3 2 2.5 2.5
5

ด้านประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเท่า 20 25 0 0

3.1.1
จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของศูนย์มีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัว

  -  - 3 2 N/A 1 2 0 0

3.1.2
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติด้านความ
เสมอภาคในหน่วยงานภาครัฐ

  -  - 3 2.5 ระดับ 2 2 5 0 0

3.1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของสตรีและครอบครัว   -  - 3 3 ระดับ 1 1 3 0 0

3.1.4
ระดับของความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

  -  - 3 2.5 ระดับ 2 2 5

3.1.5 จํานวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีการดําเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กําหนด   -  - 75 2.5 N/A 1 2.5

3.1.6
จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2553

  -  - 400 2.5 N/A 1 2.5

3.2
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

            5 5 3 5 ระดับ 1 1 5

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 15 25.5 0

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

5
ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

3.40 4.40 5 4 ระดับ 1 1 4

6
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.45 3.90 5 3 ระดับ 2.5 2.5 7.5

7 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 3.00 5.00 5 3 ระดับ 3 3 9 0 0

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 20 32.966 0 0

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

9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  -  - 5 3 3.322 3.322 9.966 0 0

10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3.00 3.00 5 3 ระดับ 3 3 9 0 0

11
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ

3.50 5.00 5 3 N/A 1 3 0 0

12
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ

5.00 3.3782 5 4 N/A 1 4 0 0

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

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 20 20 0 0

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

รวม 100 135.966 0 0
คะแนนเต็ม 5 1.3597 0.00 0.00

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

แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Sar Card)

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย นํ้าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

        = NA      

คะแนนประเมิน
ตนเอง

= 1.00-1.49  

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ช่ือตัวช้ีวัดที่  3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครัว 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นางอนุสรณ  อินทรกําแพง    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  
นางภรภัทร  เพงไพฑูรย        
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั             

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย     
หัวหนากลุมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของ
ครอบครัว  
   

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

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

จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของศูนยมเีจตคติเกี่ยวกบัความเสมอภาค
และบทบาทหญิงชายในครอบครัว (แหง) 

N/A 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 แหง 37 แหง 75 แหง 112 แหง 150 แหง  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางานของ
ศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว  

2 N/A 1 0.0200 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดดําเนินการตามตัวชี้วัด จํานวน ศพค. ที่มีคณะทํางาน
ของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  ดังนี ้

 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจดัทําหลกัสูตรการปรบัเปล่ียนเจตคติเกี่ยวกบัความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชายในครอบครวั 

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดดําเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2551 
ณ โรงแรมโรสกาเดน ริเวอรไซด (สวนสามพราน) จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทําหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวซึ่งเปนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 จํานวน ศพค. ที่มี
คณะทํางานของศูนยมีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ผูเขารวมการสัมมนา
ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
และกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย จํานวน 23 คน (หญิง 20 คน ชาย 3 คน) กระบวนการสัมมนาประกอบดวย การ
บรรยายสรุป “หลักสูตรการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว” โดย ผศ. นาถฤดี เดนดวง จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมกลุมยอยในประเด็น “การจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” การบรรยายเรื่อง “การนํารูปแบบวิทยากรกระบวนการมาประยุกตกับหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” โดย นายไพบูลย บูรณสันติ และทีม
วิทยากรจากบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด  

ผูเขารวมสัมมนาไดจัดทํารางหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว 5 หลักสูตร ซึ่งสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดนํารางหลักสูตรทั้งหมดมาสรุป
และปรับปรุงเปนหลักสูตรปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายใน
ครอบครัว และนําไปใชในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาท
หญิงชายในครอบครัว ซึ่งสํานักสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายไดดําเนินการจัดรวมกับสํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว เนื่องจากมีกลุมเปาหมายในการทํางานรวมกัน คือ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยสํานัก
สงเสริมสถาบันครอบครัวจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลักดันมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสูการ
ปฏิบัติ” และสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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2.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  
4   ภาค 

2.1 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวใหแก
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายสงเสริมครอบครัวเขมแข็งต้ังแตระดับชุมชน 
ใหเปนพื้นฐานไปสูการแกไขปญหาสังคมในระดับตาง ๆ รวมทั้งเพื่อทดลองใชหลักสูตรการปรับเปลี่ยนเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 

2.2 กลุมเปาหมาย  ประกอบดวย คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เจาหนาท่ี
องคการบรหิารสวนตําบล และเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัดผูรับผิดชอบ
งานศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การ
สัมมนาฯ จัดขึ้นรวม  4  ครั้งใน 4 ภาค โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

1) ครัง้ที่ 1  ภาคเหนอื  ระหวางวันที่  2 – 5  กุมภาพนัธ  2552  ณ  โรงแรมเชยีงใหมภูคํา  
จังหวัดเชียงใหม 

2) ครัง้ที่ 2  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ระหวางวันที ่ 16 – 19 กุมภาพนัธ  2552 ณ  โรงแรม
รอยลั  ริเวอร  กรุงเทพมหานคร  

3) ครั้งที ่3  ภาคกลาง  ระหวางวันที ่  24 – 27  กุมภาพนัธ  2552  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร  
กรุงเทพมหานคร 

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

2.3 กระบวนการสัมมนา  
         1) เนื้อหา เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนเจต

คติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว โดยมีเนื้อหา 2 สวน ไดแก  
         1.1) กระบวนการสรางความตระหนกัเรือ่งเพศและบทบาทหญงิชาย (เพศ บทบาท
ความสัมพนัธหญิงชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญิงชายในสังคมไทย)     
           1.2) การวิเคราะหบทบาทความสัมพนัธหญิงชาย (การแบงงานกันระหวางหญิงชายในครอบครัว
และมิติหญิงชายกับสายสัมพันธในครอบครวั)   
           2) รูปแบบและกระบวนการ เพื่อใหกลุมเปาหมายเปดใจและยอมรับความรู รวมทั้งเกิดความ
เขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวไดในที่สุด โดย 

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

กันระหวางหญงิชายในครอบครัว 
2.6) การฉายภาพยนตรการตูนเรื่อง Impossible Dream เพื่อย้ําความเขาใจเรื่องการแบงงานกัน

ระหวางหญิงชายในครอบครวั 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
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2.7) การบรรยายสรุปดวย Power Point เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง เพศ บทบาทความสัมพันธ
หญิงชาย และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธหญงิชายในสังคมไทย รวมท้ังการแบงงานกันระหวางหญิงชาย
ในครอบครัวและมิติหญิงชายกับสายสัมพันธในครอบครัว 

2.8) การเขียนส่ิงที่จะกระทําตอไปกับตนเองและครอบครัวลงในบัตรรูปหัวใจ ซึ่งเปนการ
สรางพันธะสัญญาตอผูเขารวมการสัมมนาในการรวมสราง gender ในครอบครัว 

3) การทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว  
โดยทําการทดสอบท้ังกอนและหลังการสัมมนา เพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนาในเรื่องความ
เสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัววามีเพิ่มมากขึ้นหรือไมหลังจากไดรับความรูจากวิทยากร ซึ่งผล
การทดสอบความรูความเขาใจจะสามารถสะทอนและชี้ใหเห็นวาผูเขารวมสัมมนามีเจตคติเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นหรือไม  

2.4 ผลการสัมมนา จากแบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความพึง
พอใจในการถายทอดความรูของวิทยากรและไดรับความรูจากการสัมมนามากขึ้น รวมทั้งมคีวามประทับใจในความ
ต้ังใจและความเปนกันเองของวิทยากรและทีมเจาหนาที่ผูจัดการสัมมนา อยางไรก็ตามผูเขารวมสัมมนาบางสวน
ตองการใหมีการปรับระยะเวลาการสัมมนาใหกระชับขึ้น  

3. การประมวลผลการทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิง
ชายในครอบครัว 

   สํานักสงเสรมิความเสมอภาคหญิงชายกําลังดําเนินการประมวลผลการทดสอบความรูความ
เขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวจากการสัมมนาทั้ง 4 ภาค 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

    1.รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550  มาตรา 30 และมาตรา 80 
   2. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 10  
   3. แผนพัฒนาสตรี (พ.ศ.2550-2554) 
   4. ความรวมมือระหวางสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวัและสํานักสงเสริมความเสมอภาค 

หญิงชาย 
   5 ความรวมมือและความต้ังใจของเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     
 - 
หลักฐานอางอิง :   

1. เอกสารราชการที่เกี่ยวของ 
2. แบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 

 
 



ก.พ.ร. 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   10   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานการสงเสรมิการปรับเปลี่ยนเจตคติดาน
ความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย      
หัวหนากลุมการวิจัยและสารสนเทศ                          

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

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

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 สํารวจและมีรายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนเจต
คติดานความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐไดไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

2 สํารวจและมีรายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนเจต
คติดานความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐไดไมนอยกวารอยละ 100 ของ
จํานวนหนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

3 อยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติดาน
ความเสมอภาคในหนวยงานภาครัฐ 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
การสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ดานความเสมอภาคในหนวยงาน
ภาครัฐ 

2.5 ระดับ 2 2 0.0500 

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

ปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงาน ดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) เพื่อใหฐานขอมูลการดําเนินงาน      ดานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในระบบราชการเปนปจจุบันและการประสาน       ความรวมมือ
กับสวนราชการตางๆ เปนไปไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2.สํารวจขอมูลแผนการดําเนนิงานปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอภาค ในหนวยงานภาครัฐ 
19 กระทรวง  125  กรม  4  องคกรอิสระ 

3.จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนเจตคติดานความเสมอ
ภาคในหนวยงานภาครัฐ ( 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        

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

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

3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัด  การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

4.หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545  เรือ่ง การกําหนด
คุณสมบัติ  อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสราง  บทบาทหญิงชาย และบทบาทหนาที่ของศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
                5.หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร 0205/ว141 ลงวันที ่2 สิงหาคม 2544 เรื่อง
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพื่อ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1.การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal 

Point)  ของสวนราชการตางๆ ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน  
2.การไมไดรับงบประมาณสนับสนุนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายอยาง

เพียงพอในการดําเนินงาน เชน โครงการจัดฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานเพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจ    
เรื่องมิติหญิงชาย 

3.ผูบริหารยังไมใหความสําคัญ มุงเนนภารกิจหลักของหนวยงาน 
4.การเปล่ียนแปลงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) ทําใหการ

ดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 
5.การทํางานของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal 

Point) ไมไดรบัความสนใจจากหนวยงาน โดยโครงการที่เสนอไดถูกจัดลําดับความสําคัญไวในลําดับทาย
และถูกตัดลดงบประมาณ 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
      - 
 

หลักฐานอางอิง :  
1.หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ที่ พม 0403/ว 47531 ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2551 เรือ่งขอความรวมมือแจงขอมูลผูบรหิารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO) 
และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 

                2.หนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/ว 8561 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2551 เรือ่งขอความรวมมือขอมูลการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาท
หญิงชาย (CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1.3   ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องทีเ่ปนปญหาเรงดวนของสตรีและ
ครอบครัว             

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี            
นายพงศศักด์ิ  จิตตะปาโล 
นางพัชร ี อาระยะกุล          

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท 0 2306 8766 

คําอธิบาย :  
                          ปญหาและสถานการณของสตรีและครอบครัว  หมายถึง  สถิติขอมูลและสถานการณ
ดานสตรีและครอบครัวที่สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดเก็บหรือรวบรวมไว   
  สถานการณทีเ่ปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัว  หมายถึง    สถานการณ
ปญหาท่ีสงผลกระทบอยางรนุแรงตอสตรีและครอบครัว  หรือสถานการณปญหาท่ีมีแนวโนมจะมีผลกระทบ
รุนแรงตอสตรแีละครอบครัวในอนาคต  หรอืสถานการณปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม  หรือ
สถานการณปญหาของสตรแีละครอบครัวทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยให
ความสําคัญเปนอันดับแรกหรอืเปนนโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการ                 

ผูบริหารระดบัสูง  หมายถงึ  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
การติดตามความกาวหนา  เฉพาะพื้นที่ทีสํ่านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ดําเนินโครงการเทานั้น 
สถานการณทีเ่ปนไปในทางที่ดีขึ้น  หมายถึง  สถานการณโดยรวมในพื้นที่ที่สํานักงาน 

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนินโครงการเทานั้น 
                        ในทางที่ดขีึ้น  คือ  สถานการณเทาเดิม  สถานการณลดลง  และประชาชนในพื้นที่
ดําเนินการเห็นวาโครงการมีประโยชนตอชุมชนหรือตอหนวยงาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสรุปสถานการณที่เปนเปนปญหา
เรงดวนของสตรีและครอบครวั 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจดัการเรือ่งที่
เปนปญหาเรงดวนของสตรีและ
ครอบครัว             

3 ระดับ 1 1 0.0300 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสรุปสถานการณ
ที่เปนเปนปญหาเรงดวนของสตรีและครอบครัวโดยการนําขอมูลจากรายงานสถานการณครอบครัวไทย  
ระหวางปพุทธศักราช  2548 - 2551  รายงานสถานการณสตรีระหวางปพุทธศักราช  2548 – 2552  และ
การประเมินสถานการณการพัฒนาสตรี  ตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะจากเวทีสมัชชาสตรี  ประจําป  
2552  ใน  4 ภาค และจากขอมูลอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของมาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและประเมิน
ปญหาและสถานการณดานสตรีและครอบครัว  โดยสรุป ปญหาดานครอบครัวเกิดจากโครงสรางและการทาํ
หนาที่ของครอบครัวเปล่ียนแปลงสัมพันธภาพภายในครอบครัวเส่ือมถอย  และบุคคลขาดคุณธรรม  
จริยธรรม  และไมมีคุณภาพ  ในสวนปญหาดานสตรีเกิดจากทัศนคติ  คานิยมของสังคมไทยที่ให
ความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง  ทําใหผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการ
พัฒนา  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
             สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใหความสําคัญกับขอมูลและพยายามผลักดันให
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของมกีารจัดเก็บขอมูลจําแนกเพศหญิงและชาย  ทาํใหสามารถประเมินสถานการณ     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

              ขอมูลบางประเด็นไมทันสมัย  ทําใหการวิเคราะหสถานการณและปญหาอาจมีความคลาดเคล่ือน  

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
             ควรมีการประเมินปญหาสถานการณดานสตรีและครอบครัวทกุป  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการของหนวยงาน 
หลักฐานอางอิง :  
           1.  รายงานการศึกษาและวิเคราะหปญหาและสถานการณดานสตรีและครอบครัว 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1.4   ผลสําเร็จของการแปลงแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ไปสูการปฏิบัติ  

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอนุสรณ อนิทรกําแพง                                  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   

ผูจัดเกบ็ขอมลู : 
นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง 
หัวหนากลุมการพัฒนามาตรการกลไก         

โทรศัพท :  0 2306 8762 โทรศัพท 0 2306 8765 

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

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 มีแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ที่เชือ่มโยง/สอดคลอง
และถายทอดเปาหมายจากแผนพัฒนาสตรใีนชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ครบทุกยุทธศาสตร  และ
ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอาํนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 26มนีาคม พ.ศ. 2552 

2 มีการกําหนดเปาหมายของความคืบหนา/ผลผลิต/ผลลัพธจากการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ   และแผนยุทธศาสตรฯ ที่ใชวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม  

3 อยูระหวางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

4  

5  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

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

2.5 ระดับ 2 2 0.0500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.    สค.  จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

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

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

3.   สค. แกไขแผนปฏิบัคิการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ตามขอเสนอของทีป่ระชุม  และสงราง
แผนปฏิบัติการฯ ใหผูเขารวมประชุมทุกคนพิจารณาใหความเห็นชอบ  

4.   ผอ.สค. เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตร ี ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554) ประจําป 2552   เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2552 

5.   สค. บรูณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2552 รวมกับหนวยงานทั้งภายใน 
สค. และหนวยงานภายนอกภายนอก ดังนี ้

5.1   บรูณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  ดังนี้ 

  5.1.1  โครงการสงเสริมบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครอบครัว   
                                    1)  การสงเสรมิความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย รวมกับสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั  สค.   

           (1)   จัดสัมมนาการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัวผาน
กลไก  คณะกรรมการศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชน  (ศพค.)  จํานวน 4 ภาค วัตถุประสงคเพื่อให
คณะทํางาน ศพค. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทท่ีเหมาะสมและเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
ในครอบครัว กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน ศพค.  เจาหนาที่ พมจ.  และเจาหนาที่ อบต.   
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ครั้งที่ 1  ภาคเหนือ วันที่ 2-2-5 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา   
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 232 คน 

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

ครั้งที่ 3  ภาคกลาง  วันที่ 24-27 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  
กรุงเทพฯ  จํานวน 309 คน 

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

5.1.2  โครงการเสริมสรางความรู  ความเขาใจเรื่องความเสมอภาคระหวาง
หญิงและชายใหแกเด็กและเยาวชน 

1)  กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง โดยกองสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 75 จังหวัด   

(1)  จัดกิจกรรมพาลูกจูงหลาน (เขาวัด โบสถ มัสยิด) โดยการสนับสนุน
งบประมาณให พมจ. ไปดําเนินกิจกรรมเพือ่ใหเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดรับการปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีความรู และความเขาใจเก่ียวกับศักด์ิศรีและคุณคาความเปนมนุษย และความเสมอภาค
ระหวางหญิงและชาย   

5.1.3 โครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ 
         1)  การสัมมนา/ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนัก ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายแกผูบริหารและบุคลากรภาครัฐ   
        (1)  จัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายและการคุมครอง

สิทธิสตรี จํานวน 2 รุน  โดยสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน   
               รุนที่ 1  วันที ่10-12 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต  กลุมเปาหมาย คือ 

ขาราชการ  ครฝูกฝมือแรงงานและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  และศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด เจาหนาที่กรมพฒันาฝมือแรงงาน  รวมจํานวน 43 คน 

               รุนที่ 2 วันที่ 24-26 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดอุดรธานี  กลุมเปาหมาย คือ 
ขาราชการ  ครฝูกฝมือแรงงานและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  และศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด เจาหนาที่กรมพฒันาฝมือแรงงาน  รวมจํานวน 47 คน 

5.2  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการมีสวน
รวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร  ดังนี้ 

5.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใหมีความเปนผูนําและมคีวามพรอมในการมีสวนรวม
ทางการเมอืง   

         1)  การพัฒนาศักยภาพสตรีทางการเมืองระดับทองถิ่น  โดยสํานกัสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย รวมกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

             (1)  จัดสัมมนาผูบริหารและสมาชิก อบต. ที่ไดรับการเลือกต้ังป 2551  จํานวน 
3 รุน   วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารและสมาชิก อบต. ในการเปนผูบรหิารทองถิ่น  และนาํ
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แนวคิดมุมมองมิติหญิงชายไปใชในการบริหารทองถิน่   
            รุนที ่1  วันที่ 23-25 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมเมาเทนทบีช  พัทยา 

กลุมเปาหมาย คือ ผูบรหิารและสมาชิก อบต. จากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 82 คน   
5.2.2  โครงการพัฒนาศักยภาพแกกลุมผูนําสตรีทุกระดับ 
          1)   การพัฒนาศักยภาพแกกลุมสตรี  โดยกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 

รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 8 จังหวัด คือ พระนครศรีอยธุยา  
นครปฐม  เชียงใหม  ลําปาง  อุบลราชธานี  ชยัภูมิชุมพร  และสงขลา 

               (1)   จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของ
เครือขายสตรีในระดับพื้นที่ (8 จังหวัด) โดยการสนับสนุนงบประมาณให พมจ. ไปจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุม
สตรีระดับจังหวัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมใหมีสวนรวมในดานตาง ๆ 

          2)    การสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว  โดยกองสงเสริม
และพัฒนาเครอืขาย รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 75 จังหวัด 

               (1)  สนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)ใหกลุมสตรีตามหลักเกณฑ   
วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมสตรทีี่ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริมทักษะใหแกสตรีในดานตางๆ   

 5.2.3  โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญของการมี
สตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

          1)  การรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง รวมกับ บริษัท     
อสมท. จํากัดดังนี ้ 

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

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

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

5.2.4  โครงการสรางเครือขายการดําเนินงานในการรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวน
รวมทางการเมืองและการบรหิาร 

         1)  การยกยองหนวยงาน และองคกรที่สงเสริมบทบาทสตรีทางการเมืองและ
การบริหาร  โดยกองสงเสริมและพัฒนาเครอืขาย รวมกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กรม
ประชาสัมพันธ  และสถาบันพระปกเกลา 

             (1)    จัดมหกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว  
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วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนบัสนุนสตรีใหเขาไปมีบทบาท/สวนรวมใน อปท. มากขึ้น  กลุมเปาหมาย คือ 
อปท. และสมาชิก อปท. 60 แหงทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรามา 
การเดนส  กรงุเทพฯ 

2)  การจัดกิจกรรมสานสัมพนัธเครือขายทองถิ่นไทย  โดยกองสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย (บูรณาการรวมกันภายในหนวยงาน) 

             (1)   จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเครือขายทองถิน่ไทย จํานวน 4 รุน  
วัตถุประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสตรีและครอบครัว  และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนนิงานในทองถิน่แก
กลุมเปาหมาย คือ นายก อปท. สมาชิก อปท. และกลุมสตรี   

รุนที่ 1  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมไดมอนพลาซา   
จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  220 คน 

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

5.3  บูรณาการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการฯ  ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความ
มั่นคงในชีวิตและรางกาย 

5.3.1  โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีในครอบครวั  ชุมชน  และในที่ทํางาน 
            1)  การรณรงคยุติความรุนแรงในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมสถาบัน

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

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

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

          (3)  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ ไดแก รบิบิ้นสีขาว จํานวน 20,000 อัน  แผน
พับ จํานวน 50,000 ฉบับ  พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงฯ และระเบียบ จาํนวน 20,000 เลม  
สมุดบันทึก จํานวน 40,000 เลม  วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ รวมทั้งมี
ความรู  ความเขาใจเก่ียวกับปญหาความรุนแรงตอสตรีและครอบครัว และพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทาํดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนท่ัวไป 

5.3.2   โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในหนวยงาน 
1)  การอบรมพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถกูกระทําดวยความ
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รุนแรงในครอบครัว  โดยสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว  รวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

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

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

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

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

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

รุนที่ 5  เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  
กรุงเทพฯ   จํานวน 66 คน 

2)  การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่เกีย่วกับการคุมครองสิทธิสตรี  โดยสํานกั
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ   
                                       (1)  จัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2552  เรือ่ง “ระเบียบ
ขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐกับการบังคับใช : คุมครองหรอืละเมิดสิทธิสตรีในทางเพศ”  วัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการใชกฎ/ระเบียบ/กฎหมายเพื่อการ
คุมครองสิทธิสตรี  เพือ่ดูแลวินัยของขาราชการและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับบทลงโทษทาง
วินัยที่ผูบังคับบัญชา หรือผูทีม่ีตําแหนงหนาที่พนักงานของรัฐกระทําละเมิดสิทธิสตรีในทางเพศ  เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ  มหานาค  กรุงเทพฯ  กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ภาครัฐและ
เอกชน  จาํนวน 300 คน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    

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

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

4.2  ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตร ี(Beijing Declaration  
and Platform for Action) 

4.3  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   (Millennium  Development Goals : MDGs)       
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
            - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
           - 
หลักฐานอางอิง :  

1. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/0470  ลงวันที ่16 
กุมภาพันธ  2552  เรื่องการสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ัง ป 
2551 

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

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

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

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

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

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

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

9. หนังสือสํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0403/725 ลงวันที่ 26 มนีาคม 
2552  เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 
            10. สรุปผลการประชุมบูรณาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ป 2552 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1.5   จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีการดําเนินงานผานเกณฑที่กําหนด 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  

นางภรภัทร  เพงไพฑูรย   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของ
ครอบครัว          

โทรศัพท :  0 2306 8768 โทรศัพท 0 2306 8773 

คําอธิบาย :  
เกณฑที่กําหนด คือ มาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑที่ใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุถึงภารกิจของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย 5 เกณฑ 8 ตัวชี้วัด ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 : การสรางเครือขายเฝาระวัง แกไขปญหาครอบครัว หมายถึง การรวมตัวกัน
ของประชาชนในชุมชน ในการเชื่อมประสานการทํางานระหวางศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมกับ
ประชาชนในชุมชน เพื่อสํารวจขอมูลดานครอบครัว แลวนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาครอบครัวที่
เกิดขึ้นในชุมชน รวมท้ังปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน ประกอบกับดําเนินการหาแนวทาง วิธีการในการแกไข และแนวทางในการปองกันปญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น กลาวคือมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน การรวมกันวิเคราะหและตัดสินปญหา รวมทั้งหา
แนวทางในการแกไข โดยมีตัวบุคคลท่ีเปนคนรับผิดชอบในการติดตอประสานงานที่ชัดเจน ประกอบดวย 1 
ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดสวนเครือขายตอประชาชนในชุมชน 

 มาตรฐานที่ 2 : การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว หมายถึง การ

ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมุงเนนใหประชาชนในทองถิ่น ผูนําของ

ชุมชน และหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดความเปนเจาของ 

นํามาสูกิจกรรมที่อยูในความสนใจของชุมชนและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ สามารถสราง

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

 มาตรฐานที่ 3 : การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานครอบครัว หมายถึง การเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานครอบครัวและการดําเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและมีความรูความเขาใจ 

ผานชองทางการส่ือสารหลายรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นของชุมชน เชน  

ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่อกิจกรรม เปนตน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของการเขาถึงการประชาสัมพันธของประชาชนในพื้นที่ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเขาใจการประชาสัมพันธ 

 มาตรฐานที่  4 : การถายทอดความรูดานครอบครัว  หมายถึง  คณะทํางาน ศพค. มี

ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจดานครอบครัว  รวมท้ังปรับใชความรูที่ไดรับมาถายทอดให
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ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและเสริมสรางความอบอุน เขมแข็ง กอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีใน

ครอบครัว ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีความเขาใจในการถายทอดความรูดาน

ครอบครัว 
ตัวชี้วัดท่ี 7 จํานวนวิทยากรของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 มาตรฐานที่ 5 : การประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรใน

การดําเนินงาน หมายถึง การประสานความรวมมือ หรือการไดรับการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ  จาก

หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใชในการดําเนินงานหรือการจัดก ิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชน ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานอื่น 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป 2550 สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ไดดําเนินการพัฒนาเกณฑการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เริ่มจากโครงการนํารอง 6 แหง โดยใชกรอบการดําเนินงานท่ีอางอิงจากบทบาท
ภารกิจของ ศพค. เพ่ือศึกษารูปแบบของการดําเนินงานในแตละเกณฑ  

 ตอมาในป 2551 ไดขยายผลจากท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานของเกณฑท้ัง 5 ขอ โดยดําเนินการ
กับ ศพค. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 75 แหง ซึ่งไดรับคัดเลือกจาก พมจ. เพ่ือเขาสัมมนาฯ รวมกับ สค. 
ท้ังนี้ สค. ไดพิจารณาผลการดําเนินงานตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานท่ีแตละ ศพค. ไดจัดทําเปนรูปเลม      

 อยางไรก็ตาม รูปแบบการเก็บหลักฐานโดยใชรายงานสรุปผลการดําเนินงานเปนรูปเลมนั้น ไมเหมาะ
กับการเก็บขอมูลในกรณีท่ีมีจํานวน ศพค. หลายๆแหง สค.จึงมอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทํา
มาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ขึ้น โดยพัฒนาจากเกณฑการดําเนินงานที่ไดนํารองไปแลว แตในครั้งนี้ให
มีการกําหนดเปนตัวชี้วัดยอยในเกณฑแตละขอ  ซึ่งประกอบไปดวย 5 เกณฑมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด โดยภายหลัง 
สค. ไดจัดทําแบบรายงานเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานดังกลาว       

 ในป 2552 จึงไดทดลองนํามาตรฐาน ศพค. และแบบรายงานตามมาตรฐาน ท่ีไดจัดทําขึ้น ไปใชกับ 
ศพค. จํานวน 150 แหง โดย 75 แหง เปน ศพค.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอีก 75 แหงเปน ศพค.ท่ีไดรับ
คัดเลือกจาก พมจ. จังหวัดละ 1 แหง เพ่ือเปนกลุมตัวอยางในการใชมาตรฐานและแบบรายงาน   
จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนทีม่ีการดําเนนิงานผานเกณฑที่
กําหนด (แหง) 

N/A 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

กลุมที่ 1 + 4 ขอ 
และ  

กลุมที่ 1 + 6 ขอ 
และ  

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  

กลุมที่ 1 + 8 ขอ 
และ  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนที่มีการดําเนินงานผานเกณฑที่
กําหนด 

2.5 N/A 1 0.0250 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
    สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดดําเนินการจัดสัมมนา “ผลักดันมาตรฐาน ศพค.

สูการปฏิบัติ”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชีแ้จงการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศพค. รวมถึงการใชงานแบบ
รายงานตามมาตรฐาน ใหแก คณะทํางาน ศพค. เจาหนาที่ พมจ. และเจาหนาที่ อปท. ที่ดูแลงาน ศพค. 
โดยแบงการจดัสัมมนาออกเปน 4 ภาค ไดแก 

1) ภาคเหนือ เมื่อวันที่  2-5  กุมภาพันธ  2552  ณ  โรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม  
2) ภาคตะวันออกเฉียง เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  
3) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ  2552 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ   
 4) ภาคใต  เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จงัหวัดสุราษฎรธานี    

โดยกําหนดใหมีการรายงานผล 2 ครั้ง ไดแก 
                    ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2552 
                    ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2552 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนท้ัง 150 แหง อยูระหวางการดําเนินงาน ดังนั้นในการรายงาน
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 51 – มี.ค. 52) จึงยังไมมีการรายงานผลมายัง สค. 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพฒันา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

2. นโยบายรฐับาลในการเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 

3. นโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. ในปนี้การเบิกจายงบประมาณเปนไปคอนขางลาชา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนษุย ไดจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัด เมื่อเดือนมกราคม 2552 และสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการใชมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
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ชุมชน 4 ภาค    ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2552 จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาการ
รายงาน ครั้งที ่1  จากเดือนมีนาคม 2552 มาเปนเดือนพฤษภาคม 2552 

2. เนื่องจากเปนครั้งแรกที่มีการนํามาตรฐานและแบบรายงานมาตรฐาน ศพค. มาใช ซึ่งมี
รายละเอียด ในการกรอกขอมูลคอนขางมาก และขอมูลบางสวนเปนขอมูลที่ ศพค. ตองมีขั้นตอนการจัดเก็บ
และ แปรผลกอนที่จะกรอกใหสวนกลาง ซึง่ตองใชเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน ซึ่งจาก
การดําเนินการพบวาหลายพื้นที่ยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน และตองมีการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปน
ราย ๆ ไป ทําใหเกิดความลาชาในการรายงานผล   

3. ในการสัมมนาเพื่อชี้แจงการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศพค.  ของ สค. ไดเชิญเจาหนาที่ของ 
อปท.มารวมรับทราบขอมูล แตจากการติดตามการดําเนินงานที่ผานมาพบวา หลายพื้นที่มักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในการดําเนินงาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการชะงักในการดําเนินงานได 

4. เนื่องจากในปงบประมาณ 2552 หลายหนวยงานมีงบประมาณจํากัด ในสวนงบเงินอุดหนุน
ที่ สค.จัดสรรใหแก ศพค. ที่เขารวมในการดําเนินงานตามมาตรฐานถูกปรบัลดลง อยางไรก็ดี ในปที่ผานๆมา 
อปท.ในหลายพื้นที่ไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให แตเนือ่งจากในปนี้ อปท. สวนใหญก็มีงบประมาณที่
ไดรับจํานวนจํากัด อาจสงผลตอการขยายผลโครงการ กิจกรรมตางๆ ของ ศพค. ได 

5.   ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมในบางพื้นทีอ่าจเกิดกรณีที่ทําใหไมสอดคลองกับชวงเวลาการ
รายงานผลขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกที่อาจมากระทบเชน การรวมกลุมของประชาชนในชมุชนท่ีตอง
สอดคลองกับฤดูกาลทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาความไมสงบ ปญหา
การเมืองและเศรษฐกิจ เปนตน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

เนื่องจากมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และแบบรายงานที่จัดทําขึ้นนั้น เปนการ
นํามาใชเปน รั้งแรกกับ ศพค. ทั้ง 150 แหง โดยเฉพาะแบบรายงานที่ประกอบไปดวยแบบยอยๆ ที่ศพค. 
จะเปน  ผูกรอก   ให สค. จํานวน 5 แบบ และแบบประเมินสําหรับประชาชนกรอกให ศพค. จํานวน 2 
แบบ ซึ่งควรมกีารทบทวนถึงความเหมาะสม สอดคลองกบัการวัดภายหลังจากที่ไดมีการทดลองใชดังกลาว 
โดย สค. วางแผนใหมีการวิพากษและปรับปรุงมาตรฐานและแบบรายงานอีกครั้งเพือ่ใหเกิดความชัดเจน
และความเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชกับ ศพค. อื่นๆ ตอไป 
หลักฐานอางอิง :  

1. หนังสือราชการ 
2. แบบรายงาน ศพค.มฐ. 
3. ภาพถายการจัดกิจกรรม  

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม (เปนขอมูลดิบที่มีการจัดเก็บที่ อปท. ที่อาจขอดูได
เมื่อมีการติดตามในบางพื้นที่) 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1.6   จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวในเทศบัญญติั/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 2553 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นายปริญญา นิจถาวร                         
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    

นางมาสสุรีย ศรีพรหมมา   
นางปยะพร เฉลิมชวง      
นางพัทธวิรา สุวรรณ    

โทรศัพท :  0 2306 8756 โทรศัพท 0 2306 8759-61 

คําอธิบาย :  
               1.  เครือขายหมายถึง เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิน่  ไดแก องคการบริหารสวนตําบล      

(อบต.) และเทศบาลตําบลท่ีมีการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
2.  การมีสวนรวมของเครือขายในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว หมายถึง การที่ 

เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 2553  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบรรจุโครงการ/กจิกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 2553 
(เครือขาย) 

N/A 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

175 เครือขาย 250 เครือขาย 325 เครือขาย 400 เครือขาย 475 เครือขาย 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
การบรรจโุครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวในเทศ
บัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553 

2.5 N/A 1 0.0250 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว 

                        1.1  กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ป  2551 
                          เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก อปท. ที่มีการสงเสริมและสนบัสนุน
การดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว  ซึ่งจะสงผลให อปท. พัฒนาการทํางานดานสตรีและครอบครัวตาม
แนวทางที่สนองตอความตองการของประชาชน  และทําใหเครือขาย อปท. มีความเขมแข็ง  กิจกรรม
ประกาศเกียรติคุณฯ  ไดจัดขึน้ระหวางวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ  2552  ณ โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร  โดยมี อปท.ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณฯ จํานวน 60 แหง  และมีผูรวมงาน
ประกอบดวยเครือขาย อปท. เครือขายคณะกรรมการพัฒนาสตรี  เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย  เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสังคม  และเจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 784 คน 
                    1.2  สนับสนนุองคความรูแก อปท.เปาหมาย ป 2552 จํานวน 475 แหง  โดย  
                          1) ทําหนังสือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมความเขมแข็งแกเครือขาย อปท. 
ดานสตรีและครอบครัว ป 2552 ให อปท. รบัทราบ  พรอมทั้งขอความรวมมือพิจารณาบรรจุโครงการดาน
การพัฒนาสตรีและครอบครัวในขอบัญญัติ/ขอบังคับงบประมาณของ อปท. ประจําป 2553 
                          2) สนับสนุนความรูเรือ่งการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม ใหเกิดขึน้ในครอบครัว โดย
การสนับสนุนหนังสือ คําพอ – คําแม แก อปท.  
                         3) สนับสนุนความรูดานสตรีและครอบครัว โดยการจดัสงวารสาร สค. และ วีดิทัศน 
เรื่องทองถิ่นไทยยุคพัฒนาเหน็คุณคาของสตรีและครอบครัว แก อปท. 
                2.  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว   
                        เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางความรู  ความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของกระทรวง พม. และ สค.  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว   
ใหมีศักยภาพ  มีทักษะ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน  และพัฒนาความรวมมือของเครือขาย 
อปท. และเครอืขายสตรี ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที ่ โดยในการสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคใต  ณ  
จังหวัด สุราษฎรธาน ีมี อปท. เขารวมสัมมนา จํานวน  43 อปท.  และครัง้ที ่2 ภาคกลาง  ณ กรุงเทพมหานคร  
มี อปท. เขารวมสัมมนา จํานวน  15 อปท.                       

3.  โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ่ือสรางสรรคสังคม 
                      เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสมาชิกครอบครวัในหมูบาน/ชุมชน ของ อปท. ที่มีการจัดต้ัง 
ศพค. เขารวมโครงการ  เพือ่รวมกันทําความดีตามความสมัครใจและทําอยางสม่ําเสมอ  โดยเนนให
ครอบครัวทํากิจกรรมรวมกนัในวันอาทิตย  และมีการทําความดีอยางตอเนื่องตลอดป 2552  เปนการ
เสริมสรางใหครอบครัวมีความอบอุนและเขมแข็ง  และสมาชิกในครอบครัวมีจิตสํานึกในการทําความดีเพื่อ
สวนรวม  เกิดเปนคานิยมในการทําความดีตลอดไป  และทาํใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน  สามารถ
ขยายผลการทําความดีไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในพื้นทีอ่ันจะนําไปสูครอบครัวอยูเย็นเปนสุข 
                      แนวทางการดําเนินโครงการ 
                      ดําเนินงานกับครอบครัวในหมูบาน/ชุมชน ของ อปท. ที่มีการจัดต้ัง ศพค. ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ศพส. 75 ศูนย ใน 75 จังหวัด ศูนยละ 1 หมูบาน/ชุมชน แตละหมูบาน/ชุมชนมีครอบครัว 
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เขารวมโครงการ ประมาณ 40 ครอบครัว  รวม 3,000 ครอบครัว   
                          งานท่ีดําเนินการแลว 
                          1) ทําหนังสือชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการฯ แก ศพส. 75 ศูนย  
                          2) จัดทําสมุดพกบันทึกความดีสําหรับครอบครัวและแผนพับประชาสัมพันธโครงการ  
สงให ศพส. 75 แหง 
                          3) ตัดโอนงบประมาณในการดําเนินโครงการ ให ศพส. 75 แหง ๆ ละ 20,000 บาท   
เปนเงิน 1,500,000 บาท 

4.  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแขง็ (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/ 
มัสยิด) 

           โครงการครอบครัวคณุธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด) 
กลุมเปาหมายประกอบดวย  ครอบครัวในชมุชน ๆ ละ 20 ครอบครัว จํานวน 170 แหงทัว่ประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้  

      1) เพื่อสงเสริมใหครอบครัวปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางความรักความเขาใจของ
สมาชิกในครอบครัว อันจะนําไปสูครอบครัวที่อบอุน และทําใหครอบครัวเกิดความแข็งแรง สังคมเขมแข็ง 
ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 

       2) เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมสรางคนนําไปสูสังคมท่ีไมทอดทิ้งกัน สังคม
คุณธรรม และสังคมเขมแข็ง โดยขยายผลหรอืนําไปสานตอใหครอบคลุมพื้นที่ 
                        สค. ไดดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย 

      1) ขอความรวมมือจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินงานโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ โดยกําหนดแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี ้

        1.1) กรณีเปนพื้นที่ใหม ใหพิจารณาคัดเลือกตําบลที่มีศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมและสามารถใหการสนับสนนุงบประมาณโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ ในป 2553 ได และชุมชนมีความโดดเดนในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
                            1.2) กรณีเปนพื้นที่เดิมที่เคยเขารวมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 2550 และ/
หรือ 2551 ใหพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตําบลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบรรจุโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 โดยในพื้นที่ดังกลาวนี้ สค.จะสนับสนุน
งบประมาณโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รอยละ 70 ของงบประมาณเดิมที่จังหวัดเคยไดรับ 
                    2)  สค.พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําป 2552 
ประกอบดวยพื้นที่ใหมจํานวน 105 ชุมชน และพื้นทีเดิมจํานวน 65 ชุมชน รวมทั้งส้ิน 170 ชุมชน      
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

1. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2. ภารกิจดานการพัฒนาสตรีและการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ของ  สค.    
3. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก อปท. ทีม่ีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัว          
4. ความรวมมือจาก พมจ. ทกุจังหวัด  
5. ความรวมมือจาก ศพส. อปท.  และ ศพค.  
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6. ความรวมมือของหนวยงานภายใน พม.และเครือขายในพื้นที่ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1) เนื่องจาก อปท. มีความเปนอิสระในการบริหารงาน  ดังนั้นในการดําเนินงานกับ อปท. จึง

ตองอาศัยความรวมมืออยางสูงจาก อปท. 
2) งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมไดตลอดป และไมเพยีงพอที่จะสนับสนุน

เครือขายไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
3) การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่/การเปลี่ยนแปลงของการเมือง

ภายในทองถิ่น 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

1. เพื่อใหการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไดรับความ
รวมมือจาก อปท. การเชิญ อปท.เขารวมกิจกรรมควรเชญิทั้งผูบรหิาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําคูมือการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวแก อปท. 
3. สค. ควรเตรยีมการประสานหนวยงานในพื้นที่ใหแจงรายชื่อ อปท.เปาหมาย ให สค. ทราบ

ในชวงตนปงบประมาณ 
4. การคัดเลือก อปท.เขารวมโครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม  

นอกจาก  พิจารณาความพรอมของ อปท. ในการดําเนินโครงการแลว  ควรพิจารณาความพรอมของ อปท. 
ในเรื่องงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการดวย      
 

หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8912 ลงวันที ่12 ธันวาคม  2551  เรื่อง การดําเนินงานสงเสริม

เครือขายดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจําป 2552 
               2. หนงัสือ สค. ที่ พม 0402/ว 9195  ลงวันที ่ 30 ธันวาคม  2551  เรื่อง  ขอมอบหนังสือ คํา
พอ – คําแม  

3.หนังสือที ่พม 0402/473 ลงวันที่ 27 มีนาคม  2552 เรื่อง ขอรับการสนบัสนุนวารสาร สค. แก
เครือขาย อปท. 
              4. หนังสือที ่พม 0402/ ว 193 ลงวันที่ 23 มกราคม  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการเสรมิสราง
ความเขมแข็งของเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1 
              5. หนังสือดวนมากท่ี พม 0402/ ว 625 ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
              6. หนังสือที ่พม 0402/ ว 1052 ลงวันที่ 31 มนีาคม  2552 เรื่องการสัมมนาโครงการเสรมิสราง
ความเขมแข็งของเครอืขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
              7. สรุปกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเดนดานสตรีและครอบครัว ประจําป 2551 

 8. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/8166 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง การดําเนินโครงการพลัง
ครอบครัวรวมทําความดี  เพื่อสรางสรรคสังคม ปงบประมาณ 2552  
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9. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8167 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกพื้นที่
โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดี  เพื่อสรางสรรคสังคม ป 2552 

10.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/2197  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2551 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงาน
และคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ “พลังครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม 

11.หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/ว 273 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 เรื่อง โครงการพลัง
ครอบครัวรวมทําความดีเพื่อสรางสรรคสังคม  ปงบประมาณ 2552 
                12.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 7616 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
พื้นที่ในการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม) 

13. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2177 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

14. หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2237 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงินเบิกจายแทนกันโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

15. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8888 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง ขอความรวมมือจังหวัด
ดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2552 

 16. หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 1222 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง ติดตามผลการดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2552) และติดตามรายละเอียดการ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดําเนินการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด 3.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ 
สวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย 
ผูอํานวยการกองกลาง 

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

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ผลผลิต เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

1. จํานวนเครอืขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ(เครือขาย) 

1,400 696 49.71 

2. จํานวนประชาการเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม
ความเสมอภาค การคุมครอง และพิทักษสิทธิ(คน) 

30,000 19,186 63.95 

3. จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง(คน) 

244,500 7,339 3.00 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลิต 

 

 
น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 

เปาหมายผลผลิตที่ 2 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 0.33 80 85 90 95 100 1 0.33 

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ 1.00 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนกั 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ  (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

5 ระดับ 1 1 0.0500 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:    

 สค. ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหตอบสนองตามเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงานท่ีไดระบุ
ไวในเอกสารงบประมาณ ดังนี้ 

                 1. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและ
พิทักษสิทธิ  
                     ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาค และ
การคุมครอง พิทักษสิทธิ จํานวน 30,000 คน  
                     การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแต 1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552 และเกิดผล
สําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 19,186 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

       1.1 โครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 
             1. เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ

เกิดความตระหนัก รับรู และใหความสําคัญตอการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเสมอภาคและความเปนธรรม
ระหวางหญิงชาย  

             2. เพื่อใหผูหญิงและผูชายไดรับความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะความเปน
มนุษยเหมือนกัน ทั้งในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

            3. เพื่อใหสวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการบูรณาการมิติหญิงชาย
กับภารกิจของหนวยงาน โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม และลงสูประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรใหไดรับความเปนธรรม เกิดความเสมอภาคทางสังคม 

           4. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นําพันธกรณีระหวางประเทศ 
ขอตกลง ความรวมมือระหวางประเทศ บูรณาการรวมกับการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่สงผลใหประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับในเวทีสากล และสังคมโลก ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศ มีความเสมอภาคเปน
ธรรม และเทาเทียมกันในสังคม 

           5. เพื่อเสริมสรางโอกาสใหแกสตรีไดสามารถเขาถึง มีโอกาสทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม และมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา สงผลใหสตรีไดมี
สถานะภาพที่ดีขึ้น ไดรับการยอมรับจากสังคมและมีโอกาสแสดงศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มความสามารถ  
เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลดาน
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การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
                   โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 15,916 คน ดังนี้ 
                   1. กิจกรรมการพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    
                       1) ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 จํานวน ศพค.ที่มีคณะทํางานของศูนยมีเจตคติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
การปรับเปล่ียนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว กลุมเปาหมาย ผูบริหาร
และเจาหนาที่จาก สญช. สถค. และ กพข. จํานวน 25 คน       
                        2) การสัมมนาเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายและการคุมครองสิทธิ
สตรี  ดําเนินการรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายและนักวิชาการฝกอาชีพแรงงาน มีความรูความเขาใจใน
ประเด็นมิติหญิงชาย และการวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญิงชาย สามารถบูรณการมิติหญิงชายกับ
ภารกิจหลักของหนวยงานในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณได และเพื่อเปนการ
ขยายผลการบูรณาการมิติหญิงชายลงสูกลุมเปาหมาย คือ แรงงานหญิง/ชาย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดรับ
การคุมครองสิทธิ  โอกาส  และการถูกเลือกปฏิบัติจากสถานประกอบการ ทั้งกอนเขาประกอบอาชีพและ
ระหวางการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม อยางเสมอภาคและเทาเทียม  โดยมีผูเขารวมสัมมนา  
ประกอบดวย  ขาราชการระดับ 1-6 ครูฝกฝมือแรงงาน  และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 
                            -  รุนที่ 1 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2552 ภาคใต ณ โรงแรมรอยัลพาราไดส จ.ภูเก็ต มี
ผูเขารวม จํานวน 38 คน 
                            -  รุนที่ 2 วันที่ 24 - 26 มี่นาคม 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบานเชียง 
จ.อุดรธานี มีผูเขารวม จํานวน 37 คน 
                   2. กิจกรรมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว 
                       ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิง
ชายและบทบาทหญิงชายในครอบครัว” ใหกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งเปนโครงการนํา
รองเพื่อทดลองใชหลักสูตรที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนเจต
คติเรื่องบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครอบครัว มีผูเขารวมการฝกอบรม เปนคณะทํางาน 
ศพค. เจาหนาที่ อบต. และเจาหนาที่ พมจ. 
                       -  ครั้งที่ 1 วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ 2552 ภาคเหนือ โรงแรมเชียงภูคํา จ.เชียงใหม มี
ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 219 คน 
                       -  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2552 จากพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงแรมโรยัลริเวอร กรุงเทพฯ มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 247 คน 
                       -  ครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ 2552 จากพื้นที่ 25 จังหวัดภาคกลาง ณ โรงแรม
โรยัลริเวอร  กรุงเทพฯ มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 309 คน 
                       -  ครั้งที่ 4 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2552 จากพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ณ โรงแรมไดมอนด 
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พลาซา จ.สุราษฎรธานี มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 172 คน 
                   3. กิจกรรมการจัดเวทีสมัชชาสตรี  
                       ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดใน 4 ภาค จํานวน 1,000 คน เปาหมายภาค
ละ 250 คน เพื่อทบทวนปญหา สถานการณดานสตรี และความกาวหนาในการดําเนินงานดานสตรีของ
ประเทศไทย รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานดานสตรีในอนาคต เพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรี โดยจะนําขอเสนอในเวทีระดับจังหวัด
ไปนําเสนอในเวทีสมัชชาสตรีระดับชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ 4 มีนาคม 2552 เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีในวัน
สตรีสากล ประจําป 2552 ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 มีผูเขารวมประชุมจากตัวแทนผูนําชุมชน องคกรสตรี  
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) เยาวชน แรงงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ สตรีมุสลิม สตรีผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมชาติพันธุ ผูแทนหนวยงานที่ดูแลคนตางดาว
และผูติดเชื้อเอดส (HIV) รวมทั้งผูแทนสวนราชการระดับเขตระดับจังหวัด ที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายและ
หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
         -  ครั้งที่ 1 จัดท่ีจังหวัดเชียงใหมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2551 จํานวน 284  คน 
         -  ครั้งที่ 2 จัดท่ีจังหวัดขอนแกน วันที่ 21 - 22 มกราคม 2552 จํานวน 349 คน 
         -  ครั้งที่ 3 จัดท่ีกรุงเทพฯ วันที่ 28 - 29 มกราคม 2552 จํานวน 406  คน 
         -  ครั้งที่ 4 จัดท่ีจังหวัดสงขลา วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 25652 จํานวน 396 คน 
            -  ครั้งที่ 5 ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีแหงชาติ ประจําป 2552 ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 
2552 ณ หองรอยัล จูบีลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมการประชุม 
จํานวน 1,305  คน 
                   4. กิจกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล  
                       -  จัดงานวันสตรีสากลในสวนกลาง “สองทศวรรษ การพัฒนาสตรีสูความเสมอภาคหญิง
ชาย  ในประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 ณ หองรอยัล จูบีลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทบทวนการดําเนินงานดานสตรีและการสงเสริมความเสมอภาค
หญิงชายของประเทศไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา และ 2) ทบทวนกลไกการทํางานและพลังความรวมมือ
ของภาคีเครือขายดานสตรีและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อกาวไปสูการทํางานในทศวรรษตอไป
อยางมีทิศทางที่ชัดเจน เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทย มีผูเขารวม จํานวน 1,590 คน 
                       -  ในสวนภูมิภาคสนับสนุนให พมจ. 75 จังหวัดเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล รวมกับกลุมผูนําสตรีและเครือขายองคกรสตรีในจังหวัด 10,539 คน 
                    1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสถานภาพสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                         1. เพื่อติดตามประเมินผลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาสตรี
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
                         2. เพื่อกระตุนใหสังคมทุกภาคสวนไดเขาใจถึงการพัฒนาศักยภาพของสตรี รวมทั้งเห็น
ความสําคัญและบทบาทของสตรีในการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และมุงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมสถานภาพสตรี 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   35   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

              3. เพื่อสงเสริมใหกลไกเพื่อความกาวหนาดานสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 ในทกุ
ภาคสวนมีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพสตรี และการสงเสริมสถานภาพสตรี
นําไปสูความเสมอภาคหญิงชายใหเกิดประสิทธิภาพ  
                        4. เพื่อยกเลิกขอสงวนตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
ขอที่ 16 เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว  
            5. เพื่อพัฒนาขอมูลดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
                โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 2,900 คน ดังนี้ 
                      1. กิจกรรมการรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร 
                          สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดรวมกับบริษัท อสมท จํากัด(มหาชน) 
ผานทางสถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz (ลูกทุงมหานคร) จัดกิจกรรมฟรีคอนเสิรต “มหัศจรรย พลังหญิง” 
เพื่อรณรงคและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง จํานวน 3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ความเขาใจกับประชาชนในวงกวางและทุกกลุม เปาหมายใหทราบถึงความสําคัญและประโยชนของการมี
ผูหญิงเขาไปรวมตัดสินใจทางการเมือง รวมทั้งเพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองเพิ่มขึ้น ภายในบริเวณงาน มีการจัดนิทรรศการของหนวยงานตางๆ พรอมทั้งกิจกรรมเกมสที่
สอดแทรก สาระความรูในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย และการออกรานคา OTOP ของจังหวัด 
               กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําสตรี ผูนําชุมชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่ือมวลชน และประชาชนใน
พื้นที่ โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังนี้ 
                          1) การจัดแถลงขาวและการจัดฟรีคอนเสิรต (17 มี.ค.2552) 
                        -  ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันอาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552 ณ สนาม
หนาท่ีวาการ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จํานวน 2,500 คน    
                          2) ผลิตสารคดี ความยาว 60 วินาที 20 ตอน 
                         3) เผยแพรสารคดี ทางสถานีวิทยุ 110 วัน 220 ตอน มี.ค. – ส.ค. 2552 
                         4) สัมภาษณพิเศษผูบริหาร 10 ครั้ง ออกอากาศ 2 ครั้ง/เดือน มี.ค. – ส.ค. 2552 
                      2. กิจกรรมการบูรณาการงานตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 10 รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ   
                         โดยดําเนินการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จัดสัมมนาผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกต้ังในป 2550 เพื่อใหผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การบริหารงานทองถิ่น 
มุมมองมิติหญิงชาย ภาวะผูนํา รวมท้ังการจัดทําโครงการ/งบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย นายก อบต. ประธานและรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต./ปลัด อบต. จังหวัดละ 4 
คน  จํานวน 3 รุนๆ ละ 100 คน รวม 300 คน โดยดําเนินการ   
                         - รุนที่ 1 วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเมาทเทนบีซ จ.ชลบุรี มีผูเขารวมการ
อบรม จํานวน 100 คน 
                      3. กิจกรรมการสงเสริมสถานภาพสตรีตามอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
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รูปแบบ(CEDAW) โดยการจัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลรวมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ณ โรงแรม
ปรินซพาเลซมหานาค วันที่ 6 มีนาคม 2552 มีผูเขารวม จํานวน 300  คน 
                    1.3 โครงการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                         1. เพื่อสํารวจสถานการณการละเมิดสิทธิสตรีในผูหญิงกลุมเปราะบาง จํานวน 4 กลุม 
ไดแก กลุมชาติพันธุ กลุมพิการ กลุมแรงงาน  และกลุมผูหญิงทั่วไปที่อาศัยอยูในพื้นที่เส่ียง  
              2. เพื่อพัฒนากลไกการคุมครองสิทธิสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิการเจริญพันธุและการ
กระทําความรุนแรง   
              3. เพื่อกระตุน รณรงคใหความรูเรื่องสิทธิสตรีแกกลุมเยาวชนในระบบโรงเรียน อาจารย
ฝายปกครองในโรงเรียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสตรีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ และสรางกลไกในการ
เฝาระวังปญหาละเมิดสิทธิสตรี 
              4. เพื่อพัฒนากลไกการชวยเหลือสตรีจากการถูกละเมิดสิทธิและการกระทําความรุนแรง
กิจกรรมการพัฒนากลไกและการขยายผลการคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรี 
                    โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 370 คน ดังนี้ 
                       1. การพัฒนากลไกและการขยายผลการคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรี  
                            สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการคุมครองสิทธิและการจัดบริการชวยเหลือเด็ก
และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในระดับตําบล โดยดําเนินการนํารองในพื้นที่ 4 ภาค โดยบูรณการแผนงาน/กิจ
กรมและงบประมาณรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบและแกนนําในระดับชุมชนใหมีสวนรวมในการทํา
หนาที่ในการคุมครองและชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในเบื้องตนเพื่อใหเปนแกนนํา
สามารถประสานความรวมมือกับทีมสหวิชาชีพไดอยางเปนรูปธรรม และเพื่อสรุปบทเรียนเปนแนวทางการ
คุมครองและชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกระทําความรุนแรงในเบื้องตน กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางานและสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผูนําชุมชนและอาสาสมัคร จํานวน 4 รุน ดังนี้ 
                           -  รุนที่ 1 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2552 ณ สถานีอนามัยทุงตะโก อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร มีผูเขารวมประชุม 98 คน 
                           -  รุนที่ 2 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงพยาบาลสิริธร อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมประชุม 96 คน 
                           -  รุนที่ 3 วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุข อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี มีผูเขารวมประชุม  78  คน   
                           -  รุนที่ 4 วันที่  30 - 31 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมประชุม 98 คน   
               2. ผลผลิตเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ  
                    ตัวช้ีวัดผลผลติ  จํานวนเครือขายที่ไดรบัการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 
1,400 เครือขาย  
              การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2552 และเกิดผล
สําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 696 เครือขาย มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
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                    2.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. เพื่อใหเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว มีความรู ความเขาใจในนโยบายดานการ
พัฒนาสังคม สตรีและสถาบันครอบครัว และสรางความตระหนักใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมให
เขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล พม. และ สค. 
            2. เพือ่เสริมสรางความเขมแข็งใหกบัเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว ใหมีศักยภาพ มี
ทักษะ สามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอสตรีและสถาบันครอบครัว 

         3. เพื่อใหเครือขายและสถาบันครอบครัว ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานและ
พัฒนาความรวมมือของเครือขายในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ 

       สค. ไดประชุมเพื่อวางแผนในการดําเนินโครงการเสรมิสรางความเขมแข็งของเครือขายสตร ี
และสถาบันครอบครัว โดยการจัดสัมมนาใหความรูแกเครือขาย ซึ่งผู เขารวมสัมมนาประกอบดวย  
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อําเภอ/ตําบล นายกสมาคมผูนําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผูอํานวยการศูนยพัฒนา
สังคมและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประชุมมีมติใหมีการจัดสัมมนา ใน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง  
                     ซึ่ง สค. ไดดําเนินการจัดสัมมนา 2 ครั้ง กลุมเปาหมาย 301 คน 301 เครือขาย ดังนี ้
           1. ครั้งที่ 1 ภาคใต จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ 2552 จ.สุราษฎรธานี มี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 164 คน 165 เครอืขาย    
                     2. ครัง้ที่ 2 ภาคกลาง จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 - 26 มนีาคม 2552 กทม. มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน 137 คน 136 เครือขาย 
                  2.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ่ือสตรีและครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                      1. เพือ่เสรมิสรางศักยภาพเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการดาน
สังคมเชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรู โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาดูงาน ที่เอื้อตอการขับเคลื่อนงานดานสตรีและสถาบันครอบครวัของ อปท.อยางมี
ประสิทธิภาพ 
                       2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายตาม
ภารกิจของ สค. ไปดําเนินการใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสูประชาชนกลุมเปาหมาย 
                       โดย สค. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม กลุมเปาหมาย 117 เครือขาย ดังนี้ 
                           กิจกรรมที่ 1  สานสัมพันธเครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ไดขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนการจัดรวมกับการสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในแนวทางและ ทิศทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งและผลักดันใหมีการบูรณาการเนื้องาน
ดานการพัฒนาครอบครัวอยางมีมุมมองหญิงชายไปสูแผนงาน/กิจกรรมของ อปท.โดยขยายผลไปสูการปฏิบัติ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   38   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

ในชุมชนอยางทั่วถึง  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัวใหมี
ศักยภาพ มีทักษะ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน และพัฒนาความรวมมือของเครือขายในการ
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ และดําเนินการจัดสัมมนาเสร็จเรียบรอย ๒ ครั้ง โดยมีกลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมจํานวน 76 คน 58 เครือขาย ดังนี้ 
                     - ครั้งที่ 1  ภาคใต  เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  
จ.สุราษฎรธานี  โดยมีผูเขารวมจํานวน 56 คน 43 เครือขาย 2 จังหวัด 
                     - ครั้งที่ 2  ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  
โดยมีผูเขารวมจํานวน 20 คน 15 เครือขาย 11 จังหวัด 
                     กิจกรรมที่ 2  มหกรรมประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานสตรีและครอบครัว  

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคนหาแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว  โดยการคัดเลือก อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัวตามหลักเกณฑและ
มาตรฐานตัวชี้วัดท่ี  สค. ไดพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และจัดงานประกาศเกียรติคุณและเวที
วิชาการทองถิ่นดานสตรีและครอบครัว มีการดําเนินงาน  ดังนี้ 
              - กิจกรรมยอยที่ 1  การประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเดนดานสตรีและครอบครัวที่คัดเลือกไว
แลว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก อปท.ที่มกีารสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสตรี
และครอบครัว  ซึ่งจะสงผลให อปท.พัฒนาการทํางานดานสตรีและครอบครัวตามแนวทางท่ีสนองตอความ
ตองการของประชาชน  และทําใหเครือขาย อปท.มีความเขมแข็ง  ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอย  เมื่อ
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร  โดยมี อปท.ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณฯ จาํนวน 60 แหง และมีผูรวมงานประกอบดวยเครือขาย อปท.  เครือขายคณะกรรมการพัฒนา
สตรี  เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสังคม  และเจาหนาที่
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 784 คน 59 เครือขาย 
                    กิจกรรมที่ 3  การผลิตส่ือวีดีทัศน เรื่องทองถิ่นไทยยุคพัฒนาเห็นคุณคาของสตรีและ
ครอบครัว  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนสงเสริมให อปท.ตระหนักถึงความสําคัญของงานดานสตรีและ
ครอบครัว เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธใหแก อปท. ดําเนินการผลิตเปน VCD  
จํานวน 500 แผน 
                 2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเอกชนดานสตรีและครอบครัว  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1.  เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
            2.  เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี การมีกิจกรรมรวมกันของครอบครัว สงเสริมความรัก 
ความเขาใจระหวางสมาชิกในครอบครัว 
           3.  เพื่อใหเด็ก เยาวชนเปน Change Agent ในการสรางครอบครัวที่ดีในอนาคต 
           4.   เพื่อเสริมสรางสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัว ชุมชน 
           5.  เพื่อสรางเครือขายเผยแพรความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
                        โดย สค. ไดดําเนินการ จัดการฝกอบรม “คายครอบครัว” โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม
จํานวน 1,080 คน 225 เครือขาย  ประกอบดวย 
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                        1. คายครอบครัวอบอุน 
                            ครั้งที่ 1 วันที่ 28 – 30  พ.ย. 2551 ณ เวียนนา รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวม ประกอบดวย พอ แม / ผูปกครอง ลูก จาก อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย 
อําเภอพิมาย และอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 157 คน 65 ครอบครัว 
                            ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2552 ณ สวนนงนุช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ีโดยมี
ผูเขารวมประกอบดวย ครอบครัวผูบริหารการศึกษา เขต 1 และเขต 2 จังหวัดนนทบุรี (พอ แม / ผูปกครอง 

ลูก) จํานวน 272 คน 85 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 – 3 คน)  
                            ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 ณ ชลพฤกษ รีสอรท อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายกโดยมีผูเขารวม ประกอบดวยครอบครัวครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 
จํานวน 251 คน 70 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 - 3 คน)  
                             2. คายคุณธรรมนําใจยุวชนนนทบุรี วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2551 ณ  วัดสามงาม  
ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ผูเขารวมโครงการประกอบดวย นักเรียน และครูอาจารย 
จํานวน 400 คน 5 เครือขาย 
                 2.4 โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                    1. เพือ่สงเสรมิและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครอืขาย และดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 
          2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรแีละสถาบันครอบครัวในการเฝาระวัง  
ปองกนั แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตร ีครอบครัว และสงัคมในลักษณะองครวม 
          3. เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและ
มั่นคง 

       โดย สค. ไดดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใหกลุม/องคกรสตรีดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  ภายใตกรอบ  และหลักเกณฑของโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  ดังนี้ 
            1. โอนเงินใหสวนภูมิภาค 75 จังหวัด ประกอบดวย 
               -  งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 4,250,000 บาท สําหรบัสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) เปนผูเบิกจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครอืขาย
องคกรสตรีในจังหวัด ดังนี ้
                  (1) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3 - 9 อําเภอ จํานวน 35 จังหวัด จดัสรรให     
จังหวัดละ 50,000 บาท  รวมเปนเงิน 1,750,000 บาท 
               (2) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10 - 20 อําเภอ จํานวน 30 จงัหวัด จัดสรรให  
จังหวัดละ 60,000 บาท  รวมเปนเงิน 1,800,000 บาท 
                  (3) จังหวัดท่ีมีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 21 อําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จังหวัด จัดสรรให  
จังหวัดละ 70,000 บาท  รวมเปนเงิน  490,000 บาท 
                  (4) จัดสรรใหจังหวัดท่ีประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาสจังหวัดละ 70,000 บาท รวมเปนเงิน  210,000 บาท 
               -  งบประมาณจากงบดําเนินการ เปนเงนิ 225,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดสรรใหทั้ง 75 จังหวัด     
จังหวัดละ 3,000 บาท 
           2. ขณะนี้ สค. ไดรับรายงานผลการดําเนินงานจาก พมจ. ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ใหกลุม/องคกรเครือขายสตรีแลว จํานวน 2,650 คน 46 เครอืขาย สค. จัดสรรเงินอุดหนนุใหกับกลุม/องคกร
ซึ่งขอรับงบประมาณสนับสนุนกรณีพิเศษ เปนเงิน 377,000 บาท จํานวน 7 เครือขาย            
                2.5 โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ่ือสรางสรรคสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
                     1. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว (พอ/แม/ลูก) รวมกันกระทําความดีตามความสมัครใจ 
ครอบครัวละ 1 อยาง 
                    2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกันทําความดี 
                    3. เพื่อสรางกระแสใหคนในชุมชนมีความรัก ความเสียสละ มีความพรอมที่จะทําความดีเพื่อ
สวนรวม และรวมกันทําความดีเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
                    โดยมีเปาหมายใหสมาชิกในครอบครัวที่เขารวมโครงการรวมทําความดีเพื่อชุมชนและสังคม 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มโครงการต้ังแตเดือน มกราคม – กันยายน 2552 รวม 9 ครั้ง ในการดําเนิน
โครงการใหศูนยพัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) คัดเลือกครอบครัวในองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มี
การจัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  ศพส. ละ 1 แหง รวม 75 แหง มีครอบครัวเขารวมโครงการ
แหงละ 40 ครอบครัว รวม 3,000 ครอบครัว 
                   สค. สนับสนุนงบประมาณให ศพส. ละ 20,000 บาท รวม 75 แหง 1,500,000 บาท พรอม
แผนพิมพประชาสัมพันธและสมุดบันทึกความดี ซึ่งจะมีการรายงานผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

   
           3. ผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัว

เขมแข็ง  
              ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือครอบครัว

เขมแข็ง จํานวน 244,500 คน  
                   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2552 และเกิดผล
สําเร็จตามผลผลิต รวมทั้งส้ิน 7,339 คน มีโครงการกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 

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

ชุมชน โดยการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 
               4. เปนการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ียังออนแอใหเขมแข็งมากขึ้น 
               5. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
             โดย สค. ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
              1. “ผลักดันมาตรฐาน ศพค. สูการปฏิบัติ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนมีมาตรฐานการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อปรับเปล่ียน
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เจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา 4 ภาค กลุมเปาหมาย 903 คน ดังนี้ 
                     1) ภาคเหนอื เมื่อวันที ่2 - 5 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  จังหวัดเชยีงใหม 
โดยมีผูเขารวมจํานวน 216 คน 
                     2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่16 - 19 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร  
กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 228 คน 
                     3) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 278 คน 
                     4) ภาคใต เมื่อวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
โรงแรมรอยัลรเิวอร  กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 181 คน 
                 2. การสังเกตการณการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเครือขายศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการประชุมหารือโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพื่อเสริมสรางเครือขาย 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันครอบครวั กลุมเปาหมาย 807 คน ดังนี้ 
                     1) การเขารวมสังเกตการณการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
เครือขายศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดลพบุร ีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมวิทยาลัย
การปกครอง  ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคกลาง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผูเขารวมจํานวน 80 คน 

                 2) โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว  “งานมหกรรม 3 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว” เมื่อวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2551 โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 727 คน 
               3.2 โครงการครอบครัวอบอุน มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                     1. เพื่อรณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมี
การใชเวลาอยูรวมกับครอบครัวมากขึ้น 
                     2. สงเสริมใหครอบครัวไดทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุนตลอดจน
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และหลักคิดในการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิก 
                    โดย สค. ไดดําเนินกิจกรรม กลุมเปาหมาย 348 คน ดังนี้ 
                  1. กิจกรรมการแถลงขาว มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคสรางกระแสใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว และมีการใชเวลาอยูรวมกับครอบครัวมากขึ้น  
                    - การจัดงานแถลงขาว “สมานฉันท สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว” และการลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวาง วัดสวนแกว วัดสามงาม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย มวัีตถุประสงคเพื่อเปนการเริ่มตน (Kick off) ของแผนงาน/โครงการใชเวลาวาง
ของครอบครัว และประชาสัมพันธโครงการคายคุณธรรมนาํใจยุวชน จังหวัดนนทบุรี โดย สค. ไดดําเนินการ
จัดแถลงขาว เมือ่วันที ่29 ตุลาคม 2551 ณ ลานธรรม วัดสวนแกว จ.นนทบุร ีโดยมีผูเขารวมจํานวน 220 คน 
                  2. แผนงานการสงเสริมการใชเวลารวมกันของครอบครัว ป 2552 มีวัตถปุระสงคเพื่อกาํหนด
แนวทาการจัดงานวันครอบครัว ในวันที่ 8 เมษายน 2552 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร ศูนย
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แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบุรี โดย สค. ไดดําเนินการ ดังนี้ 
                    1) ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 
ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห  โดยมีผูเขารวม จํานวน 35 คน  
                    2) ประชุมคณะทํางานจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที ่12 มนีาคม 2552 ณ 
หองประชุมชัน้ 3 สค. โดยมีผูเขารวม จํานวน 70 คน  
                      3) ประชุมคณะทํางานจัดงานวันแหงครอบครัว ป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ 
หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม จํานวน 23 คน 
                3.3 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                   1. พัฒนามาตรฐานครอบครวัเขมแข็งใหสามารถนําไปใชในการสงเสริมสถาบันครอบครวัให
เขมแข็งตอไป 

        2. สงเสริมและบรูณาการการดําเนินงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรฐาน
ครอบครัวเขมแข็งอยางเปนรปูธรรม            

       3. ใหมีเวทีเสริมสรางองคความรู และการดําเนินงานในการพัฒนาสถาบันครอบครวัใหแก
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และภาคีเครอืขาย 

        4. สงเสริม ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2550 - 2554    

        โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา กลุมเปาหมาย 139 คน ดังนี ้
                   1. จัดกิจกรรม เตรียมความพรอมกอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเสริมสราง
ศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชนนํารองระหวางวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2552  
เมื่อวันที่ 7 - 11 มกราคม 2552 ณ บานสามขา จ.ลําปาง และ จ.เชียงใหม ผูเขารวม ประกอบดวยวิทยากร 
เจาหนาท่ีเทศบาล/ผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน จํานวน 15 คน 
                   2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานแผนครอบครัว
เขมแข็งโดยชุมชนนํารองระหวางวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2552ณ หองประชุมเฮือนทวีชล ฮอไรซันวิล
เลจแอนดรีสอรท และสวนพฤกษศาสตรทวีชล ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม โดยมีผูเขารวม จํานวน 
124 คน 

          3.4 โครงการสงเสริมและประสานการดําเนินงานดานครอบครัวตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ  พ .ศ .2551  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 

              1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ 
(กยค.) และคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) 

              2. เพื่อสนับสนุน สงเสริม และประสานงานใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร องคกร 
หนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานครอบครัวในเวทีวิชาการระดับชาติดานครอบครัว 

              3. เพื่อสนับสนุน สงเสริม และประสานงานใหเกิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
และสมัชชาครอบครัวแหงชาติ 
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             4. เพื่อการติดตามและประสานการดําเนินงานดานครอบครัวขององคกร และหนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานดานครอบครัว 

             โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา ดังนี้ 
                 - สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวรับเชิญเปนวิทยากรเสวนา “ ตนทางแหงความคิดการสรางสุข
ภาวะครอบครัว”เมื่อวันที่ 19 - 22 มกราคม 2552 ณ ลานโพธ์ิลานไทร วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.นาน โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 300 คน 
               3.5 โครงการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                    1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะหใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 และเปนการเสริมสรางหลักประกันของครอบครัว 
                    2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่ทันสมัยแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
ฌาปนกิจสงเคราะหใหมีความรูในการปฏิบัติงาน 
                    3. สรางวิทยากรดานงานฌาปนกิจสงเคราะห 
                    4. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการใชงานระบบฐานขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห                   
                    5. ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
                  โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา กลุมเปาหมาย 1,170 คน ดังนี้ 
                   1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบนัครอบครวั 
เมื่อวันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 50 คน 
                 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนบัสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 80 คน 
                 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนบัสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยมีผูเขารวม จํานวน 40 คน 
                 4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนบัสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 13 - 16 มกราคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 20 คน 
                5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่  22 - 24 มกราคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 450 คน  
                6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 12 - 14กุมภาพันธ  2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 640 คน                     
                7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 25 - 26กุมภาพันธ2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 250 คน          
                8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 30 คน 
                9. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2552 โดยมีผูเขารวม จํานวน 150 คน 
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                3.6 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง มีวัตถุประสงคเพื่อ 

     1. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางความรักความเขาใจของ
สมาชิกในครอบครัว อันจะนําไปสูครอบครัวที่อบอุน และทําใหครอบครัวเกิดความแข็งแรง สังคมเขมแข็ง 
ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 

     2. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมสรางคนนําไปสูสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน สังคมคุณธรรม 
และสังคมเขมแข็ง โดยขยายผลหรือนําไปสานตอใหครอบคลุมพื้นที 
                     สค. ไดดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประกอบดวย 

    1. ขอความรวมมือจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินงานโครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ โดยกําหนดแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี ้

     1.1 กรณีเปนพื้นที่ใหม ใหพิจารณาคัดเลือกตําบลท่ีมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามพรอมและสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 53 ได และชุมชนมีความโดดเดนในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
                         1.2 กรณีเปนพื้นที่เดิมที่เคยเขารวมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ในป 50 และ/หรือ 51 
ใหพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตําบลท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบรรจุโครงการครอบครัวคุณธรรมฯใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 52 โดยในพื้นที่ดังกลาวนี้ สค.จะสนับสนุนงบประมาณ
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ รอยละ 70 ของงบประมาณเดิมที่จังหวัดเคยไดรับ 
                   2.  สค. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําป 52 
ประกอบดวย พื้นที่ใหม จํานวน 105 ชุมชน และพื้นที่เกา จํานวน 65 ชุมชน รวมทั้งส้ิน 170 ชุมชน 
                3.7 โครงการสงเสริมงานตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถกูกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อสรางและพัฒนาระบบองคความรูใหแกผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ 
(พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน และผูประนีประนอม) ตลอดจนหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป ใหสามารถเรียนรูและใชประโยชนจากพระราชบัญญติัฯ ดังกลาว 

        โดย สค. ไดดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา กลุมเปาหมาย 3,132 คน ดังนี้ 
             1. การประชุม “งานรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2551”
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2551 ณ หองประชุมผัน จนัทรปาน สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถี  โดยมีผูเขารวม จํานวน 21 คน 
             2. การสัมมนาวิชาการพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 กับการบงัคับใชกฎหมาย บทบาทครู และผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน 250 คน 
             3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 กับการบังคับใชกฎหมาย ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท  แอนด  สปา จังหวัดนครนายก โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 205 คน 
             4. การประชุมคณะทํางาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “1 ป หลังประกาศใชพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550” จํานวน 4 ครั้ง ดังนี ้
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                 - ครั้งที ่1/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุม 2 อาคาร 60 ป กรม
ประชาสงเคราะห  โดยมีผูเขารวม จํานวน 38 คน   
                 - ครั้งที ่2/2551 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2551 ณ  หองประชุม ชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 35 คน  
                 - ครั้งที ่3/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ณ  หองประชุม ชัน้ ๓ สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 40 คน  
                 - ครั้งที ่4/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุม ชั้น ๓ ตึก APCD โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 29 คน  
             5. การประชุมเตรียมการจัดงานพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา   
                 - ครั้งที ่1/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 45 คน   
                 - ครั้งที ่2/2551 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ  หองประชุมชั้น 3 สค. โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 68 คน 
             6. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานรณรงคยุติความรุนแรง ประจําป 51 คําส่ังสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 209/2551 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชมุชั้น 3 สค. โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 25 คน 
             7. การประชุมวิชาการระดับชาติ  “1 ป หลงัประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร 9 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี 
โดยมีผูเขารวม จํานวน 1,403 คน 
             8. การจัดงานรณรงคยุติความรุนแรง ประจําป 51 เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2551 ณ ลานสแควร  
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน 724 คน 
             9. การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว นํา
รอง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี ระยอง พระนครศรีอยธุยา และนนทบุรี เมื่อวันที ่16 มกราคม 2552 ณ 
หองรัตนโกสินทร โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน 23 คน 
             10. การอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จํานวน 4 รุน ดังนี ้
                  - รุนที ่1 ระหวางวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีผูเขารวม จํานวน 35 คน 
                       - รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  กรุงเทพฯ  โดยมีผูเขารวม 
จํานวน 52 คน  
                  - รุนที ่3 ระหวางวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพฯ โดย
มีผูเขารวม จํานวน 65 คน   
                       - รุนที่ 4  ระหวางวันที่ 9 - 13  มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปริ๊นสต้ัน  ปารค  สวีท  กรุงเทพฯ  โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 62 คน 
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             11. รับเรื่อง และใหคําปรึกษาแนะนําการคุมครองและชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวแกผูถูกกระทํา ต้ังแตเดือน 1 ตุลาคม 2551 – 31 มนีาคม 2552 รวมจํานวน 12 ราย 

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

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

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

ไดลงนามไว  ไดแก  
    6.1 ปฏิญญาเพื่อความกาวหนาของสตรใีนภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the 

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

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

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

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

7. ขอตกลงความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทย โดยรฐับาลไทยเปนหนึ่งใน
สมาชิกผูกอต้ังตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration, 8 August 1967) และมีพนัธกรณีที่จะตอง
ดําเนินการ และสงเสริมการดําเนินการตางๆ ที่เปนการเสรมิสรางความรวมมือในระดับภูมิภาค 

8. ภารกิจของ สค. ในดานการสงเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

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

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

11. การใหคําแนะนําปรึกษา การส่ือสาร การประสานงานอยางสม่ําเสมอ 
12. การสนับสนุน และความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรเครือขายในภาคสวนตางๆ เชน กรม
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พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

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

14. นโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

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

               18. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

1. เนื่องจากชวงตนปงบประมาณมีสถานการณทางการเมืองไมปกติ ทําใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได เปนผลสืบเนือ่งทําใหการดําเนินกิจกรรมในไตรมาสถัดไปตองลาชากวากําหนด  

2. การจัดเก็บขอมูลจากองคกรเครือขาย ตองอาศัยความรวมมือจากองคกรเครอืขายที่เขารวม
โครงการ และมีการตอบแบบประเมินไมสมบูรณ ทําใหไดขอมูลไมครบถวน 

3. การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่/การเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ภายในทองถิ่น 
หลักฐานอางอิง :   

1.รายงานสรุปผลการสัมมนาโครงการตางๆ 
2.ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
3.หนังสือเชญิเครือขายรวมงาน / กิจกรรม ของ สค. ในวาระตาง ๆ 
4.หนังสือประสานงานเครือขาย 
5.สรุปผลการสัมมนา 
6.เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม 
7.CD เอกสาร ส่ือการนําเสนอ และภาพถายประกอบการประชุม 
8.ภาพถาย CD วิดีทัศน และเทปบันทึกเสียงกระเปาเอกสาร ของที่ระลกึ และอุปกรณตางๆ 
9.แบบสํารวจความพึงพอใจการสัมมนาโครงการในแตละภาค 
10.แบบประเมินหลังการสัมมนา 
11.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 7616 ลงวันที่ 8 กนัยายน 2551 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกพื้นที่

ในการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม) 
12.หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2177 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ง ขออนุมัติ

หลักการดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 
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13.หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2237 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ง ขออนุมัติโอน
เงินเบิกจายแทนกันโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

14.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 8888 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง ขอความรวมมือจังหวัด
ดําเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2552 

15.หนังสือ สค. ที่ พม 0402/ว 12222 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง ติดตามผลการดําเนิน
โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ระยะที่ 1 (เดือนมกราคม ถงึ มีนาคม 2552) และติดตามรายละเอียดการ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นที่ดําเนินการ 

16.หนังสือ สค. ดวนมาก ที่ พม 0402/2009 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
ดําเนินโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของเครือขายเอกชนดานสตรีและครอบครัว ประจําปงบประมาณ 
2552     

17.หนังสือ ดวนมาก ที่ พม 0402/8284 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเอกชนดานสตรีและครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2552 

18.หนังสือ ที่ พม 0402/ 2289 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2551 เรื่อง สรุปผลการฝกอบรม “คาย
ครอบครัวอบอุน” 

19.หนังสือ ที่ พม 0402/ 141 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 เรื่อง สรุปผลการฝกอบรม “คาย
ครอบครัวอบอุน”  ครั้งที่ 2        

20.หนังสือ ที่ พม 0402/ 353 ลงวันที ่8 มีนาคม 2552  สรุปผลการฝกอบรม “คายครอบครัว
อบอุน”  ครั้งที ่3            

21.รายงานสรุปผลการสัมมนา / กิจกรรมโครงการตางๆ  
22.แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดสัมมนาโครงการในแตละภาค/ในการจัดกิจกรรม 
23.ภาพถายในการจัดกิจกรรม / การสัมมนา 
24.หนังสือเชญิเครือขาย อปท.รวมกิจกรรมของ สค. 
25.หนังสือประสานงานเครือขาย 
26.แบบประเมินหลังการจดัสัมมนา/ กิจกรรม 
27.VCD  ส่ือวีดีทัศน 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอนุสรณ  อินทรกําแพง                                   
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย    
นางภรภัทร  เพงไพฑรูย                                    
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว            

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

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

คําอธิบาย :  
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ(ที่ไมใชเจาหนาที่

ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

• การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ
จะเฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

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

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ 90.20 76.35 83.60 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร 

5 N/A 1 0.0500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  สค. ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ดังนี้ 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
       - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

         - 

หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ 
2. เอกสารอื่นๆ  
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ช่ือตัวช้ีวัด : 5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครวั 
 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
     1.นางสาวพัชรา  อุบลสวัสด์ิ 
     2.นางสาววัลทิชา  ประสงคเวช 

โทรศัพท :  02 306 8768 โทรศัพท :   02 306 8783 

คําอธิบาย : 
              ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนด           
ไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการมาต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนด
ชองทางหรอืกลไกในการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสวนราชการได
เรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบรหิารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ       
ไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับ 
ภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 
            การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบรหิารราชการและการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม 
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุข 
ของประชาชน 
            การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส 
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุนสวนการพฒันา 

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

                 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดบัสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด   
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  จัดประชุมเพื่อวิเคราะหภารกิจหลัก/ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสมัชชาครอบครัว 
ประจําป พ.ศ. 2552  และดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณากําหนดประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ในดานครอบครัว ซึ่งไดแก ประเด็น “สุข – ทุกขของครอบครัว” 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 ระดับ 1 1 0.0400 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
               1. สค.ไดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและคณะทํางานพฒันาระบบบรหิาร เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุม สค. ชัน้ 3 ประกอบดวยผูบรหิารระดับสูง หัวหนากลุมงาน/ฝายและ
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ  เพือ่พจิารณาการดําเนนิงานตามกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจําป 2552 
โดยพจิารณาวิเคราะหภารกิจหลัก/ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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 2. สค.ไดกําหนดประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสมัชชาครอบครัว 
ประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร สค. นักวิชาการ ผูแทนภาคประชาชน นกัธุรกิจ และองคกร
พัฒนาเอกชน 
              3. สค. สนับสนุนงบประมาณแกสวนภูมิภาคท้ัง 75 จงัหวัด จดัเวทีสมัชชาครอบครัว เพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการแกไขปญหาครอบครัว/
การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวที่เหมาะสมในแตละจังหวัด/พื้นที่ และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางกวางขวางและครอบคลุมทั่วประเทศ     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
          - ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. 
2551  ที่กําหนดใหมีการจัดสมัชชาครอบครวัระดับจังหวัดและระดับชาติ และกําหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2533 เห็นชอบใหวันที่ 14 เมษายน ของทุกป เปน
วันครอบครัว สค. ซึ่งเปนหนวยงานหลักดานครอบครัว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมวันครอบครัวขึ้นในเดือน
เมษายน 2552 โดยตองใชเวลาในการเตรียมการจัดงาน ทําใหกระทบกับการดําเนินการตามขั้นตอนการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นฯ การดําเนินการตามขั้นตอนจึงลาชาไมเปนไป
ตามที่กําหนด               
 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     

   สค. ควรจัดทําแนวทางหรอืแผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ สค. เพื่อใหการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
สค. เปนไปอยางมีระบบ  
หลักฐานอางอิง :  

1. รายงานการประชุม 
             2. สรุปผลการวิเคราะหภารกิจหลัก/ยุทธศาสตรของ สค.              
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ช่ือตัวช้ีวัด : 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการบริหารความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  สค. ไดศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทํา
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ ดังนี้ 

− ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
− ความเส่ียงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจรติ การปฏิบัติและ/

หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดย
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจยัเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไป
ในลักษณะที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  
            2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความ 
เชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
            3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

 − ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในปที่ผานมา 

− ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือ
ที่มีการรองเรียนผานศูนย ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 - วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสาํคัญที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ 
โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลอง กับหลักเกณฑที่สํานักงาน 
ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 

2  สค. ไดนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชประกอบการพิจารณา
จัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค. พรอมทั้งกําหนด
เปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ได
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  
 สค.ไดระบุกิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางครบถวน  และครอบคลุม
การบริหารความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 
โครงการ  ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สค.  

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของ สค.  ไดรับความเห็นชอบจากผอ.สค. 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 และไดนําเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของสวนราชการ 

3 สค. ไดดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 แลวประมาณรอยละ 50 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

3 อยูระหวาง 
ระดับ 3 

2.5 0.0750 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี ้
1. ไดศึกษา วิเคราะหความเส่ียงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สค. 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติ
การการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ สค. 

2. ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ สค. ประจําป 2551  โดยติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ  

3.ไดพิจารณาผลการดําเนินงานและผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการฯ ตามแผนงานปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป 2551 มาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 4.ไดเผยแพรแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและการสราง
ราชการใสสะอาด และแผนปฏบิัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  โดยไดแจงเวียนใหสํานัก/กอง ทราบและถือ
ปฏิบัติ และเผยแพรทางเว็ปไซต www.women-family.go.th/th/CLEAN/scan/index.html 

5. อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
 - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

   - 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสรางราชการใสสะอาด สค. ครั้งที ่ 1/2551 
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2. สรุปขอมูลทีไ่ดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน ป 2551  
3. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/6549 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2551 เรือ่ง ขออนุมัติหลักการในการ

จัดทําโครงการในการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
4. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว1164 ลงวันที ่10 มีนาคม 2552 และสําเนาหนังสือ       

ดวนที่สุด ที่ พม 0401.5/ว 126 ลงวันที ่10 มีนาคม 2552 เรื่อง แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
5. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

และคณะทํางานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง สค. ครั้งที ่2/2552 
6. สําเนาหนังสือ ดวน ที่ พม 0401/1257 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สค. 
7. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1469 ลงวันที ่25 มีนาคม 2552 เรื่อง แกไขเพิ่มเติม

แผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

8. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/1535 ลงวันที ่30 มีนาคม 2552 เรื่องแผนกลยทุธการ
ปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบัติการวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2555 

9. สําเนาหนาเว็ปไซต ที่ไดมีการแผยแพรแผนกลยุทธการปองกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบและการสรางราชการใสสะอาด และแผนปฏิบติัการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

10. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว1574 ลงวันที ่31 มีนาคม 2552 เรื่องเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติแผนกลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบและการสรางราชการใสสะอาด และ
แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

11. สําเนาหนังสือที่  พม 0401/ว 5484 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เรื่อง  ขอเชิญรวมกิจกรรม 
“จากวันแมสูวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” โดยมีการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
                    - กิจกรรมบรจิาคฝากระปองสรางขาเทียม โดยนําฝากระปองอลูมิเนียมไปบริจาค ณ มูลนิธิ   
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีเขตปอมปราบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
                    - กิจกรรมเลีย้งอาหารและสรางความสุขใหแกเด็กกําพรา ณ บริเวณสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
                   - กิจกรรมบรจิาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ใน
วันที่ 4 พฤศจกิายน 2551 
                 - พิธีสงมอบธงสัญลักษณ “จากวันแมสูวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ใหกับสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ หองประชุมชั้น 3 สค. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 7  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
ประธานะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองกลาง  
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  สํานักสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย  
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  สํานักสงเสริมสถาบัน
ครอบครัว 
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองสงเสริมและพฒันา
เครือขาย 
หัวหนาศูนยขอมูล  กองกลาง          

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

คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดย 
สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ 
ใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 สค. ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

- จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการ บริเวณดานหนาฝาย
บริหารท่ัวไป กองกลาง สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกทาง website ของ สค. 
owf@women-family.go.th 

- สค. ไดมีคําส่ังที่ 12/2550 แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการสําหรับประชาชนผูมาขอขอมูลขาวสาร 
      - มีปายแสดงที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ สค. ที่สามารถใหบริการ
ขอมูล  ที่เขาใจงายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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

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

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

3 สค. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดย 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- สค .  มีคํา ส่ังแตง ต้ังคณะกรรมการมอบใหผูบริหารระดับ  
รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร เปนการเฉพาะตามคําส่ัง
เลขท่ี 115/2549 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เลขที่ 188/2549 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2549  

- สค. มีคําส่ังที่ 66/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผูบริหารในคณะกรรมการขอมูลขาวสารเพื่อ
รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
       -  ผูบริหารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให
ความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร
ราชการอยางเครงครัด การดําเนินงานจัดเก็บรายละเอียดขอมูล สํานัก/
กอง/กลุมงาน  ที่ดําเนินการเกี่ยวของตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  
ตามมาตรา 9  โดยจัดทําเปนแบบฟอรมรายงานพรอมเอกสารอางอิง 
(ถามี) ซึ่งผูบริหารเห็นชอบใหดําเนินการตาม บันทึกท่ี พม 0401/ว
1339 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 และการรายงานการตรวจแนะนําการ
ปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารตามแบบฟอรมประเมินผลสํานัก
นายกรัฐมนตรี หนังสือเลขที่ นร 0108/ว3060 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 
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ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

  สค. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 
        -  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
ของสวนราชการและรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส       

 -  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  
โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายใน
กําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเรื่องรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ 

-  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ฉบับ
ประชาชนเพื่อใหทราบถึงสิทธิประโยชน ขั้นตอน วิธีการขอขอมูลขาวสาร
ราชการตาม พ .ร .บ. ดําเนินการจัดสงใหหนวยงานตางๆ พรอม
แบบฟอรมตอบรับการมอบประชาชนเพ่ือแลกจายใหประชาชนเปน
ชองทาง 1 ในการเผยแพร 

-  จัดทําคูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คําจํากัด
ความและขอบเขต ที่มีความสําคัญ วิธีปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ที่ตองทราบและประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
เรื่องการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ สค. และขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหขาราชการ 
เจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติ 
      -  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตอบคําถาม ขอเสนอแนะ  
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

-  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา  
ที่หัวหนาสวนราชการ ลงนามแลวบนเว็ปไซดของ สค. 
       -  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนที่เผยแพรบนเว็ปไซด
ของ สค. ประจําเดือน 
 

4 - 

5 - 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ 

3 ระดับ 3 3 0.0900 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 1. สค. ไดจัดสถานท่ีต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่

บริเวณ  ชั้น 1 ภายใน กองกลาง อาคารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึ่งไดมีปายบอกสถาน
ที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารสําหรับการใหบริการขอมูลที่มองเห็นไดชัดเจน โดย สค. ไดมอบหมายใหมีเจาหนาที่
รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ  

 2.  สค. จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 ที่ สค. มีขอมูลจัดทําไวไดแก  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของ สค.  ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2551  ซึ่งจัด
ไวที่ศูนยขอมูลขาวสารและ การประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา ติดประกาศไว ณ 
สํานักงาน 

3.  สค. ไดจัดทําแฟมขอมูลขาวสารท่ีใหบริการพรอมคําอธิบายการใชเพื่อการสืบคนอยาง
สะดวกรวดเร็วไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร  

4.  สค. ไดดําเนินการปรับและเพิ่มเติม กรรมการขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบันและเหมาะสม 
และครอบคลุมทุกสวนราชการในสังกัด 

5.  ผูบริหาร สค. ใหความสําคัญและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ บุคลากร
ของ สค. อยางเครงครัด เชน ไดมีการเวียนหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารใหแกสํานัก/กอง รับทราบและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางเครงครัด การดําเนินการจัดทํา
แบบฟอรมจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวขอกับ พรบ. ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 
และการรายงานผลการตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของสํานักนายกรัฐมนตรี 

 6.  จัดเก็บสถิติขอมูลการใหบริการรายงานผูบริหาร 
7.  จัดทําคูมือ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ฉบับประชาชน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
        -     
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
           - 

หลักฐานอางอิง :  
1. เอกสารประกอบมาตรา 7 คือ ขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. เอกสารประกอบมาตรา 9 จํานวน 8 แฟม 
            10. เอกสารประกาศสอบราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจางของ สค. ที่เผยแพรใน website 
ของ สค. owf@women-family.go.th และเผยแพรบอรดของ สค. ประจําเดือน                      

            11. บันทึกท่ี พม 0401/ว7548 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 จัดสงเอกสารคูมือ “สิทธิของประชาชน
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพรกับประชาชน              
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ช่ือตัวช้ีวัด :  8  รอยละของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย  
ผูอํานวยการกองกลาง    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย  ใหมจันทรทอง    
หัวหนาฝายการคลัง                

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

คําอธิบาย : 

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

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
       ปงบประมาณ 2552  สค. ไดรับงบประมาณรายจายงบลงทุนเปนคาครุภัณฑ จํานวน 27,215,800 บาท 
และอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

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

2550 2551 2552 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

99.80% 21.86% - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   65   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 N/A 1 0.0300 

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

คาครุภัณฑ  งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย  

1.  ครุภัณฑสํานักงาน  306,000 -  

2.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  26,871,811 -  

3.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  10,000 -  

4.  ครุภัณฑงานบานงานครัว  28,000 -  

รวม  27,215,800 -  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     -     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
     - 

หลักฐานอางอิง :   
-  ใบอนุมัติเงินประจํางวดที่ 01 ครัง้ที่ 0002 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   66   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน    

ช่ือตัวช้ีวัด : 9  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางสาวลลิดา  แกวสุวรรณ.               
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางกุสุมา  พนอนุอุดมสุข             
 นางคําใบ  มากมูลผล                              

โทรศัพท :  0 2306 8705 โทรศัพท 0 2306 8905 

คําอธิบาย :  

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา 
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดี
ขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปน
ระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของ
หนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาค
ราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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

2 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในวาเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการในรอบปที่ผานมาหรือไม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดใชแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และดําเนินการใหผูตรวจ
สอบภายในทุกคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยจดัสงแบบประเมินตนเองของหนวย
ตรวจสอบภายในใหกรมบัญชกีลางภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป 
คิดเปน 1 คะแนน 

3 ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2552 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2542 
เสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนตุลาคม และสง
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สําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบ โดยใชขอมูลจากผลการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรม /โครงการ ตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป  โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554                          แผนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2552 และแผนการตรวจประจําปงบประมาณ 
2547 - 2551 ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบประจําปประกอบดวยเรื่องที่ตรวจสอบ
จํานวน   11 เรื่อง ดังนี้ 
       1. การตรวจสอบการเงิน ( 2 เรื่อง)   
           1.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินงบประมาณ 
           1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สํานักงานงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 
       2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ( 7 เรื่อง)   
              2.1 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง 
              2.2 สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
              2.3 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน 
              2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชสาธารณูปโภค 
              2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง 
              2.6 ติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการใสสะอาด 
              2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
          3. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( 2 เรื่อง) 
              3.1 โครงการสงเสริมตาม พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 
              3.2 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ดานสตรีและครอบครัว 
  เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาส่ังการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ  (11 เรื่อง )   
  คิดเปน 1 คะแนน 

4 ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สค. ประจําป พ.ศ. 
2551  คิดเปน 0.125 คะแนน 
2.  รายงานการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอ 6  
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3.  รายงานผลการควบคุมการใชสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 
4 ปงบประมาณ 2551  และรายงานผลการควบคุมการใชสาธารณูปโภคตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2552  
4.  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2552  และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552    
       ขอ 2–4 คิดเปน 0.107 คะแนน 
        - เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ รวม 4 เรื่อง คิดเปน 0.09 คะแนน  
รวมทั้งส้ิน 0.322 คะแนน 

5 อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบดานการดําเนินงาน   

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

3 ระดับ 3.322 3.322 0.0997 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  ไดจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบ

ภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 13 กําหนดไววาใหหนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่กําหนดกฎบัตรไว
เปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจ 
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยเสนอหัวหนาสวนราชการขอความเห็นชอบ       
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และแจงเวียนขาราชการในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั
ทราบ  และดําเนินการลงในเว็บไซดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งส้ิน  2 ชองทาง  
คิดเปน 1 คะแนน 

2. ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในวาเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการในรอบปที่ผานมาหรือไม  การประเมนิผลการปฏิบัติงานไดใชแบบประเมิน
ตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้   
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      มาตรฐานดานคุณสมบัติ  
- วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
- ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
- ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
- การประกันคุณภาพและการประกันอยางตอเนื่อง 

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

       ประเมินผลจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
- ความมีจุดยืนที่มั่นคง 
- ความเที่ยงธรรม 
- การปกปดความลับ 
- ความสามารถในหนาที ่

และดําเนินการใหผูตรวจสอบภายในทุกคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยจัดสงแบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายในใหกรมบัญชีกลางภายใน
ไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป  คิดเปน 1 คะแนน 

3. ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2552 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2542 ขอ 15 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในสวนกลางเสนอ
แผนการตรวจสอบประจําปตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอให    หวัหนา
สวนราชการอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนตุลาคม และสงสําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบดวย โดยใชขอมูล
จากผลการประเมินความเส่ียงของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป  โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554 แผนเงนิงบประมาณรายจายประจําป 2552 และแผนการ
ตรวจประจําปงบประมาณ 2547 - 2551 และแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
เมื่อวันที่ 10 กนัยายน 2551 ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบประจําปประกอบดวย  เรื่องที่ตรวจสอบจํานวน 11 
เรื่อง ดังนี ้
           1. การตรวจสอบการเงิน ( 2 เรื่อง ) ตามเกณฑการใหคะแนน 0.25 คะแนน 
               1.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินงบประมาณ 
               1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สํานักงานงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
          2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ ( 7 เรื่อง )ตามเกณฑการใหคะแนน 
0.25 คะแนน 
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                2.1 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง 
                2.2 สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
                2.3 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน 
                2.4 ตรวจสอบและรายงานผลการใชสาธารณูปโภค 
                2.5 ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
                2.6 ติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการใสสะอาด 
                2.7 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

            3. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( 2 เรื่อง ) ตามเกณฑการใหคะแนน 0.25 คะแนน 
                3.1 โครงการสงเสริมตาม พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
             3.2 โครงการจางทีป่รึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
-  เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ( 11 เร่ือง )   
ตามเกณฑการใหคะแนน 0.25 คะแนน 
คิดเปน 1 คะแนน 

      4.  ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

 1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สค. ประจําป พ.ศ.2551 โดย
เนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวยวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบ  สรปุผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ รวมทั้งมีการเสนอใหหัวหนาสวนราชการสั่งการตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ คิดเปน 0.125 คะแนน 

 2.  รายงานการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

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

4.  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2552 และรายงานการเปลี่ยนแปลง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552  
         ขอ 2–4 คิดเปน 0.107 คะแนน 
        - เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวม 4 เรื่อง    
คิดเปน 0.09 คะแนน  
        รวมทัง้ส้ิน 0.322 คะแนน 

5.  อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบดานการดําเนินงาน   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
              -   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   71   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
                 - 

หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือ ที่ พม 0406/173 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขอความเห็นชอบกฎบัตร 
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 
3.  หนงัสือ ที ่พม 0406/ว 1810 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551  เรื่อง แจงเวียนกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายในใหขาราชการในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ และดําเนินการลง
ในเว็บไซดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   

4. แบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย 
ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางฤทัย ใหมจันทรทอง                
 หัวหนาฝายการคลัง       

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

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1  - กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรม   
ยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

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

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

4  - 

5  - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2 ระดับ 3 3 0.0600 

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

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

2551) ตามสําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1229 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
     - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

      - 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาหนังสือที่ พม 0401/ว 278 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 เรื่องขอสงรายงานผลการ

คํานวณตนทุนผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ พม 0401/ว 1229 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่องขอสงรายงานผล

การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   74   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน   

ช่ือตัวช้ีวัด : 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย 
ผูอํานวยการกองกลาง                    

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต 
หัวหนางานพัสดุ                

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

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

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

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 อยูระหวางดําเนินการ 

2  

3  

4  

5  

                                           2. น้ํามัน    
ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 อยูระหวางดําเนินการ 

2  

3  

4  

5  
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เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

3 N/A 1 0.0300 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
                   อยูระหวางดําเนินการ 
                1.    ทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปนประธาน  
                2.    ทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานท่ีเกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่  
               3.    จัดทําแผนติดตามผล 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

1. ผูบริหารระดับสูงของ สค. ใหความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
              2.  ผูบรหิารระดับ สํานัก/ กอง และเจาหนาที่ ใหความรวมมือในการมาตรการประหยัดพลังงาน   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

             - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
          - 

หลักฐานอางอิง :  
1. www.e-report.energy.go.th 
2. ตารางการใชพลังงาน 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  12  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย     
  

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนากลุมการสงเสริมการบรูณาการมิติหญิงชาย 
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองกลาง  
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  สํานักสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย  
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  สํานักสงเสริมสถาบัน
ครอบครัว 
หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป  กองสงเสริมและพฒันา
เครือขาย 
หัวหนาศูนยขอมูล  กองกลาง 

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

คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดได
จริง และไดแจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมายถึง
กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณี
สวนราชการมีกระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักท่ีสําคัญและ/หรือสอดคลองกับงาน
บริการในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทุกราย
กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนท่ี 1 – 4 คือ ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติ
ราชการโดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวน
ราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน   

1. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงกระบวนงานหลักท่ีใหบริการประชาชนให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ในป 2547 และไดจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบตามหนังสือที่ พม 0405 / 00997 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 และไดประกาศใหประชาชน และ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ สค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

   77   

                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)         รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                   รอบ  12  เดือน     

หนวยงานท่ัวไปทราบตามประกาศสํานักงาน ฯ   เรื่องการกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548             
ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 โดยกระบวนงานหลักดังกลาวมี 4 กระบวนงานคือ 

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

2.  จากกระบวนงานท้ัง 4 กระบวนงาน สํานักงาน ฯ ไดนํามาลดขั้นตอนตามคํารับรอง การ
ปฏิบัติราชการประจําป 2547 -2550 ปละ 1 กระบวนงาน โดยกระบวนงานที่ 1 และที่ 2 นั้น ปจจุบันได
ยกเลิกการดําเนินงานไปแลวโดย กระบวนงานท่ี 1 ยกเลิกในป 2549 เนือ่งจากกรุงเทพมหา นครไดต้ัง
งบประมาณในสวนนี้ใหแกกลุมสตรีในเขต กทม.แลว  กระบวนงานที่ 2 ยกเลิกในป  2549 เนื่องจาก
สํานักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รับไปดําเนินการทุกขั้นตอน ตาม 
พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรค 4 ซึ่งไดแจงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตาม
หนังสือที ่พม 0405 / 41714 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

3. กระบวนงานที่ 3 และ 4 ถกูนํามาลดขั้นตอนในปงบประมาณ 2549 - 2551 ซึง่สามารถ
ดําเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการไดมากกวารอยละ 30 จึงนําเสนอเพือ่นํามาดําเนินงาน
รักษามาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 12 ในปงบประมาณ 2552 

4. สค. ไดยกเลิกประกาศสํานักงานฯ เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2548 และจัดทําประกาศสํานักงานฯ เรื่องกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2551 โดย
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานที่ สค.สามารถดําเนินการลดระยะเวลาได เพื่อกําหนดเปน
มาตรฐานการใหบริการประชาชนในกระบวนงานที่ 3 และ 4 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                สค.ไดดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ และการเสริมสราง
บทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ ซึ่งอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมลู 
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(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5)=(6) (7) (7)x(2)=(8) 

งานบริการ นํ้าหนัก 
รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริกา
รที่ไดรับ
บริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับ 
บริการ
ทั้งหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐานเทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ
ทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

1. การใหบริการขอมูล
ขาวสารและการเผยแพร
ประชาสัมพันธ    
   1) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ 
ผานทางโทรศัพท 
   2) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ 
ผานเว็บบอรด 
   3) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ 
ผานจดหมายราชการ 
   4) การใหบริการขอมูลขาวสาร ฯ 
ผานเว็บไซด 

0.5  
 
 

3 นาที 
 

5 นาที 
 

10 ชั่วโมง 
30 นาที 

21 ชั่วโมง 
(3 วัน) 

     

2.การเสริมสรางบทบาท
ความสัมพันธหญิงชาย
ใหแกองคกรภาครัฐ 

0.5 6.50 วัน 
( 52 
ชั่วโมงทํา
การ ) 

     

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัในการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

4 N/A 1 0.0400 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

1. สค. มีคณะทํางานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป ทุกสํานัก/กอง 
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2. กําหนดหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชนติดตอขอขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธ 

3. สค. กําหนดขอบเขตการใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพททางเว็บไซดและทางหนังสือ
ราชการ โดยจดัทําเปนแบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธไดตามเวลาที่
กําหนด ตามขอมูลดังนี ้

   3.1. การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ พม./สค. 
   3.2. การใหบริการดานกิจกรรมโครงการสตรี/ครอบครัว 
   3.3. การใหขอมูลสตร/ีครอบครัว 
   3.4. การใหบริการดานบุคลากร สค. บรรจุแตงต้ัง/การรับสมัคร/การรับโอน 
   3.5. การใหบริการดานกฎหมาย สตรี/ครอบครัว 
   3.6. การใหบริการดานการเงินอุดหนุนเครือขาย สตรี/ครอบครัว 
   3.7. ขอมูลอืน่ๆ 
4. จัดทําคูมือ เบอรโทรศัพทติดตอและประเด็นคําถามที่สําคัญ 
5. จัดเก็บขอมลูการตอบคําถามตามเว็บบอรดของ สค. 
6. จัดเก็บขอมลูการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางเว็บไซด สค. 

 
        กระบวนงานที่ 2 : การใหบริการการเสริมสรางบทบาทความสัมพันธหญิงชายใหแกองคกรภาครัฐ 
ระยะกอนการดําเนินงานฝกอบรม ( 3 ขัน้ตอน ) 

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

ขึ้นกับจํานวนผูรับการอบรม  หลักสูตร และชวงระยะเวลาของแตละหนวยงาน                    
ซึ่งอยูนอกเหนอืการควบคุม และกระบวนงานนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในประกาศ ฯ ของ สค. 
ระยะหลังการฝกอบรม 
              ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร ( 1 ขัน้ตอน ตามประกาศ สค. 
เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เปนระยะเวลา 2 วัน ) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

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

- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
- ปฏิญญาปกกิง่และแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี  
- เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG+) 
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3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีของผูบริหารดานการเสริมสราง

บทบาทหญิงชายและบทบาทหนาท่ีของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
    ปจจัยภายใน 

1.การเตรียมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของหนวยงานตางๆ 
2.การศึกษาหาขอมูลในประเด็นตางๆ เพื่อเชือ่มโยงกับนโยบายและบริบทของสังคมไทย 
3.การเตรียมการวางแผนขั้นตอบกระบวนการดําเนินงาน 

        4.การประชุมหารือกอนการดําเนินงาน และสรุป ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการฝกอบรม 

              5.องคความรูของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
             6.การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

1.กฎหรือระเบยีบขอบังคับตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
               2.ภารกิจของแตละหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนดานวิชาการมีความหลากหลาย          
แตกตางกัน ตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
            - 

หลักฐานอางอิง :   
กระบวนงานที่ 1 การใหบรกิารขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 

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

1.2 กําหนดหมายเลขโทรศัพท สค. ตามเว็บไซด สค.  
1.3 แบบฟอรมรายงานการใหบริการขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ 
1.4 คูมือการติดตอ พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ 
1.5 สําเนาการดําเนินงานทางเว็บไซด สค. 
1.6 ประกาศ สค. เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
หัวหนาฝายนติิการ 

โทรศัพท :  0 2306 8745 โทรศัพท :   0 2306 8747 

ช่ือตัวช้ีวัด : 13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

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

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

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

(1) พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

(2) ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบเพื่อใหงายตอการใชหรือ
ปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 

หากสวนราชการใดไมมีกฎหมายท่ีจะตองพัฒนา และไมจําเปนตองดําเนินการตามขอ (1) 
และ (2) ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับ
ประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกลาว 
ช่ือตัวช้ีวัด : 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

คําอธิบาย : 

                   กรณีที่ 2 การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบให
เปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 สค.ไมมีกฎหมายที่จะตองจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

3 อยูระหวาง 
ขอยกเวนตัวชี้วัด 

  

13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

1    

13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

2    

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไมมีกฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามแนว

ทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  และไดแจงตอปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพือ่ขอยกเวนการดําเนินงานดังกลาวตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อจะไดแจงสํานักงาน ก.พ.ร.พิจารณาดําเนินการตอไป 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
      -       
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

        - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
       - 

หลักฐานอางอิง :  
               1. หนงัสือ ดวนที่สุด ที่ พม 0401/700 ลงวันที่ 4 มนีาคม 2552 เรือ่ง การพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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ช่ือตัวช้ีวัด : 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :   
นางระรินทิพย  ศิโรรัตน   
รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
ผูนําการบริหารการเปล่ียนแปลง                 

ผูจัดเกบ็ขอมลู :    
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ สค. 

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

คําอธิบาย :  

•  สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI”   เพื่อ
ตรวจสอบวาสวนราชการมีการดําเนินการบริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐอยางมีระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู (Learning) และ
บูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานท่ีกําหนดไว (Check List) ซึ่งทําให
สวนราชการไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงองคกรในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย และเมื่อส้ินปงบประมาณสวนราชการไดดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองอีก
ครั้ง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงแผนปรับปรุงองคกรจํานวน 2 
แผนดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธ
ของแผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซึ่งสงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจและนํา
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปน
ระบบ  
(*เปลี่ยนช่ือจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555) 

• สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากสวนราชการสามารถดําเนินการผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา และ สามารถที่
จะการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 
                เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปน
แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการ
พัฒนาของสวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล ดังนี้ 
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 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอท่ี
ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม
ในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ อาจมีการ
ปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญของ
องคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 

• วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้  
แนวทางที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แนวทางที่ 2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ 
เนื่องจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวน
ราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกร
ดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวน
ราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําเปนคูมือที่มีรายละเอียดให
สวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) 
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 12 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 

รวม 20  
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ช่ือตัวช้ีวัด : 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ซึ่งแตละแผนแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ตัวชี้วัด 

แผนที ่1 แผนที ่2 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดท่ี
ดําเนินการ) 

4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
( วั ดผล ลัพธ ของแผนพัฒนาองค ก า ร ในหมวด ท่ี
ดําเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6  
ช่ือตัวช้ีวัด : 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

คําอธิบาย : 

• สวนราชการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด โดยการ
นําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 
1 แผน และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน โดยมีเงื่อนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังนี้ 

1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการท่ีกําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของสวน
ราชการ โดยกาํหนดใหกรมดานบริการจดัทําแผนหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีตองใหความสําคัญกับการสงมอบบรกิารท่ีดีมีคุณภาพใหกับประชาชน
ผูรับบริการ และกําหนดใหกรมดานนโยบาย จัดทําแผนหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากเปน
หนวยงานท่ีเนนกระบวนการในการจัดทําแผนงานท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานของสวนราชการ ทั้งนี ้สวนราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกิจหลักได
ตามความเหมาะสม หรือใชประเภทของกรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที ่13 
มิถุนายน พ.ศ. 2551  

2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ 

• การระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักท่ีควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบายหรือ  
กรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวตาม
วัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวยงาน  โดยใหพิจารณาจากคํานิยามตอไปนี้ 
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          กรมดานบริการ  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะ 
การอนุมัติ อนุญาต ควบคุม กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงงานบริการทาง
วิชาการดวย 

กรมดานนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการเสนอแนะในการจัดทํา
นโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตาม
ประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพ่ือจัดทําแผนภาคสมัครใจ  ตาม
หลักการของการพัฒนาองคการ ดังนี้ 

1. กรมดานบริการ นอกเหนือจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ควรมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน
และการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติซึ่งควรมีการ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวัดผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สวนราชการจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งมีรายละเอียด
ตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ หากสวนราชการไมสามารถจัดสงไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

ช่ือตัวช้ีวัด : 14.1.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  
ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
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คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ
ของแผนพัฒนาองคการท่ีสะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน) โดยสวนราชการจัดทําตัวชี้วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงใน
แบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2552 

• การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามมิติตาง ๆ หรือใชตัวชี้วัด
เดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมา
เปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการนําตัวชี้วัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมา
เปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
ขอใหสวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที ่1  : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

แผนที ่1  ชื่อแผนพัฒนาระบบการนําองคกร 
KPI1รอยละของ
บุคลากรที่รับรูและ
เขาใจวิสัยทัศนและผล
การดําเนินงานที่
คาดหวัง 

0.5 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI2 รอยละของ
ผูบริหารที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู(KM) 

0.5 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้าํหนัก - 
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ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที ่2 : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

แผนที ่2  ชื่อแผนการพัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร สค.(แผนปฏิบัติราชการ 4 ป) 
KPI1 ระดับความสําเร็จ

ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตร สค. 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI2 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผน

กลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI3 รอยละของแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินตนเองตามระบบการ
ควบคุมภายในที่สามารถ

นําไปสูการปฏิบัติ 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

KPI4 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

องคกรสูการปฏิบัติ 

0.25 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = 
1 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้าํหนัก - 

 
ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดาํเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(หมวด 7) 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวน
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผลวา
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

RM1 :รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของแผนปฏิบัติ
การท่ีสวนราช การ
ดําเนินการไดสําเร็จตาม
เปาหมาย 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM2 :รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

0.1 65 70 75 80 85 N/A - 

RM3 :รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของความสําเร็จใน
การดําเนิน การตาม
มาตรฐานระยะเวลาที่
กําหนดของกระบวนการที่
สรางคุณคา 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM4 :รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของความสําเร็จใน
การดําเนิน การตาม
มาตรฐานระยะเวลาที่
กําหนดของกระบวนการ

สนับสนุน 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM5 :รอยละของอัตรา
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน 

0.1 68 71 74 77 80 N/A - 

RM6 :รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนิน การ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM7 :รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

RM8 : 
8.1 รอยละของความ
ครอบคลุม ถูกตอง และ
ทันสมัยของฐานขอมูลท่ี
สนับสนุนยุทธศาสตร
อยางนอย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

0.05 60 65 70 75 80 N/A - 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

8.2 รอยละของขอมูลสถิติ
สําคัญของหนวยงานท่ี
นําเขาระบบบูรณาการ
ขอมูลสถิติภาครัฐ
(statXchange) โดย
หนวยงานเจาของขอมูล
และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ(สสช.) และ
หนวยงานไดมีการ
ปรับปรุงใหมีความ
ครบถวนและถูกตอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนและใช
ประโยชนรวมกัน 
(Interoperability) 

0.05 60 65 70 75 80 N/A - 

RM9 : รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม ตาม
แผนการจัดการความรู
อยางนอย 3 องคความรู 

0.1 60 70 80 90 100 N/A - 

RM10 : รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความสําเร็จของ
โครงการตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการท่ีดี
อยางนอยดานละ 1 
โครงการ 

0.1 60 65 70 75 80 N/A - 

 Σ Wi = 
1 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้าํหนัก - 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนกัของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น ใหสวนราชการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการ
บรหิารจัดการภาครฐัระดับพืน้ฐาน 

1 3 4 5 6 7 

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

2 0 - 1 - 2 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             สค.อยูระหวางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

20  N/A  1 0.2000 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาองคการ 

12  N/A  1 0.1200 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4  N/A  1 0.0400 
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ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

14.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4  N/A  1 0.0400 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.   คณะกรรมการติดตามฯและคณะทํางานฯ ไดจัดประชุม ครั้งที ่1/2552  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  

2551  เพื่อรวมกันพิจารณาผลการประเมินตนเองรายหวัขอ 17  หัวขอ สําหรับผูบรหิาร ซึง่แตละหมวดสวนใหญ
มีโอกาสในการปรับปรุงจํานวนมาก ดังนั้น จงึควรจัดลําดับความสําคัญในแตละหมวด ซึง่ตองพิจารณาจาก 3 
ดาน คือ ความรุนแรงของปญหา ความถี่ของปญหา  และโอกาสของความสําเร็จ โดยคณะทํางานฯ ไดคัดเลือก
จํานวน  2 แผน คือ แผนของหมวด 3 และหมวด 5  เพื่อดําเนินการในปงบประมาณ 2552 

2.  คณะกรรมการติดตามฯ และคณะทํางานฯ ไดจัดประชุม ครัง้ที่ 2/2552  เมื่อวันที ่24  ตุลาคม  
2551  เพื่อพิจารณาคาคะแนนหมวด 7 และสรุปผลการตอบคําถามหมวด 7  รวมทั้งพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงองคการในแตละหมวด 

3.  คณะทํางานฯ ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 12 - 14  มกราคม  2552  เพื่อรวมกันจัดทํา
แผนพัฒนาองคการของทุกหมวด ตามแบบฟอรมที ่1  และ 2 

4.  คณะกรรมการติดตามและคณะทํางานฯ  ไดจัดประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 23  มกราคม  
2552  เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ 1 และ 2 ที่จะสงใหสํานักงาน กพร.  พิจารณา
สวนหมวด 3 และ 4  เห็นชอบและหมวด 5 และ 6 ขอใหไปปรับแผนพัฒนาองคการเพิม่เติม 

5.   สค.ไดนําสงแผนพัฒนาองคการประจําป  2552  เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2552  ใหสํานักงาน 
กพร.  ทราบโดยนําสงแผนพฒันาองคการท่ี 2 เปนหมวดภาคบังคับและหมวด 1 เปนหมวดสมัครใจ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
             1.ผูบริหารระดับสูง สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
             2. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความมุงมั่นตอการดําเนินงาน 
   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

                 - 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

(PMQA) ครั้งที่ 1/2552 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

(PMQA) ครั้งที่ 2/2552 
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3. หนังสือขออนมุัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี พม 0405/935 ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2552 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

(PMQA) ครั้งที่ 3/2552 
5. หนังสือที ่พม 0405/41  ลงวันที่ 28  มกราคม  2552  เรื่องสงแผนพัฒนาองคกรประจําป  2552 

 

 
 




