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โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว (๑) 

 

คํานํา 
 
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ใหไดความสําคัญแกการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามภารกิจโดยภาพรวม ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๕ เนนการติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหได
คําตอบท่ีเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตางๆ 
รวมท้ังการเสนอแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนางานดานสตรีและครอบครัวตอไป 
 ตลอดระยะเวลาท่ี สค. ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว สิ่งหนึ่งท่ีเปนบทพิสูจนของการให
ความสําคัญแกการติดตามและประเมินผลก็คือ การนําผลท่ีไดไปใชสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานใหตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรท้ังระดับกรม กระทรวงและประเทศ การติดตามและ
ประเมินผลในครั้งนี้มีขอมูลท่ีนาสนใจและสวนใหญเปนขอมูลจากแหลงปฐมภูมิท่ีผูใหขอมูลหลักกรุณาสละ
เวลาและเต็มใจใหขอมูลท่ีตรงประเด็น นับเปนประโยชนตอการวิเคราะหความกาวหนาและผลผลิต รวมท้ัง
ความคุมคาไดอยางดียิ่ง 
 แมวาการติดตามประเมินผลของปงบประมาณ ๒๕๕๕ พบอุปสรรคท่ีเกิดจากผลกระทบของวิกฤติ
น้ําทวมใหญป ๒๕๕๔ อยูบาง แตดวยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีของ สค. 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกระดับของสํานักงาน พมจ. หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. อปท. คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี และคณะทํางาน ศพค. ๒๐ จังหวัดก็ทําใหการดําเนินงานติดตามและประเมินผลสามารถดําเนิน
ตามข้ันตอนและแผนงานท่ีวางไวทุกประการ คณะท่ีปรึกษาจึงขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหรายงาน
เรื่อง “ตางมุมมองของคนทํางาน” ใน “โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว” เปยมไปดวยขอมูลท่ีมีคุณคา สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง 
 
 

คณะท่ีปรึกษา 
ตุลาคม ๒๕๕๖  



(๒) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

๑. ความสําคัญและท่ีมาของการติดตามและประเมินผล 
  การดําเนินงานดานการสงเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงชายและการสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว ซ่ึง สค. ไดดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ กลไกการสงเสริมสนับสนุนหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ยังคงพบวามีอุปสรรคหลายประการท่ียังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยเฉพาะสตรีและครอบครัวเทาท่ีควร ประกอบกับ สค. ใหคุณคาและเล็งเห็น
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล จึงมุงหวังท่ีจะไดขอมูลจากแหลงปฐมภูมิของผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือ
นํามาใชพัฒนาแนวทางการดําเนินงานใหมีความกาวหนาและบังเกิดผลยิ่งๆ ข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือศึกษาความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
ของหนวยงาน 
 ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
ของหนวยงาน 
 ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางในการดําเนินตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
ของหนวยงานเพ่ือนําผลท่ีไดไปสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 
๓. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ไดผลการประเมินโครงการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ป ๒๕๕๕ ของ สค. ประกอบดวย  
  ๑) ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. 

 ๒) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค.  
 ๓) ปญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางในการดําเนินตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. 
เพ่ือนําผลท่ีไดไปสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 

๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การเก็บขอมูล มี ๓  วิธี คือ  
  ๑) ศึกษาผลการดําเนินงานตามผลผลิตเอกสารงบประมาณป ๒๕๕๕ และแนวคิดท่ีเก่ียวของ ไดแก 
เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในกระบวนการจัดการงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool : PART) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 
Performance Based Budgeting System : SPBBS) ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management : RBM) และ การบริหารงานแบบ Balanced Score Card (BSC) 
  ๒) การสนทนากลุมสําหรับ ๔ กลุม ไดแก ๑) ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ๒) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี (เทศบาล/อบต.) และเจาหนาท่ีสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ๓) ภาคีเครือขาย (กพสจ. กพสอ. กพสต. และ ศพค.) 
และ ๔) ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค.  
  ๓) การกรอกแบบสอบถามโดยผูเขารวมสนทนากลุมยอยในขอ ๒  



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว (๓) 

 
  กลุมเปาหมายขางตนไดจากท่ัวประเทศ ครอบคลุม ๕ ภาค ๒๐ จังหวัดตามท่ี สค. กําหนด 
ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ นครสวรรค กําแพงเพชร อุดรธานี ยโสธร สกลนคร สุรินทร 
ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรี สระแกว จันทบุรี ตราด สุราษฏรธานี พังงา สงขลา และยะลา 
 
๕. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  ๕.๑ ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงาน 
    ในดานความกาวหนาของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงานนั้น 
จากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ไมอาจสรุปไดวากาวหนาหรือไม เนื่องจากขอจํากัดในการจัดเก็บ
เอกสารของเจาหนาท่ี สค. และความไมสมบูรณของรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงคณะท่ีปรึกษา
ไดรับไมครบทุกจังหวัดรวมท้ังจากสวนกลาง ขอมูลจากเอกสารท่ีมีอยูเปนเพียงการรายงานสถานการณการใช
จายงบประมาณ ซ่ึงสวนใหญใชหมดตามยอดท่ีไดรับ แตหากจะดูตามนิยามท่ีกําหนดไวในการติดตาม
ประเมินผลครั้งนี้ สามารถระบุไดวา มีความกาวหนาจากการตอยอดงานและงบประมาณ กลาวคือ มีหนวยงาน
อ่ืนสนับสนุน เชน อปท. รวมท้ังการเลื่อนระดับของ ศพค. จาก ศพค. เกาเปนระดับดี/ดีเดน นอกจากนี้ การวัด
ความกาวหนาจากความเห็นของกลุมเปาหมาย พิจารณาโดยรวมเห็นวากาวหนาเชนกันโดยพิจารณาจาก
ตนเองและงานท่ีรับผิดชอบท่ีสังคมรับรูและรวมกันเฝาระวัง ตลอดจนความเขมแข็งในการทํางานของกลุมสตรี
และคณะทํางาน ศพค. นอกจากนี้ ยังสามารถขยายเครือขายไดบางแมไมมากนัก อยางไรก็ตาม การวัด
ความกาวหนามีขอสรุปวา “วัดยาก” 
    ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงาน อาจสรุปไดใน
ทํานองเดียวกันกับความกาวหนา คือ มีขอจํากัดของเอกสารงบประมาณของหนวยงาน หากจะพิจารณาจาก
ผลผลิตของการดําเนินงานก็ถือไดวาประสบผลสําเร็จ เพราะประชากรเปาหมายไดรับการสงเสริมความเสมอภาค 
การคุมครองและพิทักษสิทธิจากโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการในพ้ืนท่ี แตไมอาจระบุจํานวนท่ีแทจริงได 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดลาชามาก ครอมปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เทากับวาผูใหขอมูลตองยอนความทรงจําไปถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อยางไรก็ตาม ในสวนเครือขายท่ีไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมีเทาท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางนอยท่ีสุดปละครั้ง และภาพ        
ความใกลชิด ความอบอุนของครอบครัวมีใหเห็นบางในวันจัดกิจกรรมและภายหลัง ๑-๒ สัปดาห หลังจากนั้น     
ขาดการติดตามผล จึงระบุไมไดอยางชัดเจนวาเปนผลสําเร็จจากการดําเนินงาน ประกอบกับหลายโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีหนวยงานอ่ืนมารวมสมทบท้ังงบประมาณและบุคลากร ยิ่งทําใหประเมินความสําเร็จไดยาก 
อยางไรก็ดี ในทัศนะของผูเขารวมสนทนากลุมตางคิดวา ประสบผลสําเร็จโดยพิจารณาจากกลุมเปาหมาย     
(ในพ้ืนท่ี) ท่ีมีโอกาสไปศึกษาดูงาน แตในสวนของ ศพค. เองเขมแข็งไมเกิน ๕๐% นอกจากนี้ยังมี อปท. ให  
การสนับสนุน สตรีมีบุคลิกท่ีดีข้ึน ปญหาดานสตรีและครอบครัวในระดับพ้ืนท่ีลดนอยลง 
    ดังนั้น ผลลัพธของการดําเนินงานท่ีจะไดจากผลสําเร็จดังกลาวขางตน จึงไมอาจระบุชี้ชัดได ซ่ึง
เหตุผลประการหนึ่งท่ีผูใหขอมูลหลักตางเห็นตรงกัน คือ ตัวชี้วัดท่ี สค. ท่ีกําหนดมานั้นไมสามารถใชไดทุกพ้ืนท่ี
เนื่องจากบริบทท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 
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  ๕.๒ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงาน 
    ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร ท่ีเปนปจจัยสําคัญ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด ผูบริหาร 
อปท. มีวิสัยทัศน ทัศนคติและความเขาใจตองานดานสังคมโดยเฉพาะดานสตรีและครอบครัว ศักยภาพของ
เจาหนาท่ี อปท. ผูนําชุมชน อสม. ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา สตง. บุคคลท่ีกลาวถึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมี
ความสัมพันธตอการดําเนินงานตามผลผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จไดมากนอยตางกัน 
    องคประกอบภายในองคกร องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ี ระบบการเงินและงบประมาณ โครงสรางองคกร 
ฐานขอมูล การจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นวัตกรรม ท่ีคนพบจากการติดตามและประเมินผล คือ การบูรณาการงาน เงิน คน และการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือใหเพ่ือนรวมงานเรียนรูหากเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานนั้นๆ รวมท้ังการจัดใหมีตัวอยาง
การเขียนรายงานแบบสําเร็จรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับภาคีเครือขายท่ียังตองการความชวยเหลือใน       
การเสนอขอโครงการ 
    การเงิน ปจจัยดานการเงินท่ีสําคัญ ไดแก วงเงินงบประมาณ ชวงเวลาท่ีเบิกจาย ระเบียบการ
เบิกจาย เง่ือนไขการใชงบประมาณแตละประเภท การตรวจสอบของ สตง. และการจัดทํารายงานการเงิน 
     
  ๕.๓ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงาน  
    ทุกองคกรและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามภารกิจของ สค. ตางพบปญหา
สําคัญอันเนื่องมาจากนโยบาย การบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ระบบฐานขอมูล การพัฒนาบุคลากร        
การประสานงาน การเมืองทองถ่ิน ทัศนะตอบทบาทสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ความรุนแรงใน
ครอบครัว กลุมเปาหมายไมชัดเจน มาตรฐานตัวชี้วัด และการมีสวนรวมในชุมชน 
 
  ๕.๔ แนวทางการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงานเพ่ือนําผลท่ีไดไป
สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
    แนวทางในการดําเนินงานซ่ึงเสนอโดยผูเขารวมสนทนากลุมโดยภาพรวมเสนอให สค. ทบทวน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร พัฒนาระบบ ประชาสัมพันธงาน ติดตามผล พัฒนาบุคลากร เสริมขวัญกําลังใจ
เจาหนาท่ีทุกระดับโดยเฉพาะสวนทองถ่ิน ผลักดันใหพนักงานอัตราจางเปนพนักงานราชการ ออกระเบียบ 
กฎหมายระหวางกระทรวง ปรับรูปแบบเนื้อหาโครงการ/กิจกรรมและการจัดอีเวนต สรางเครือขายใหมากข้ึน
และปรับทัศนะของผูบริหารเพ่ือใหเปนผูนําการทํางานดานสตรีและครอบครัว 
    แนวทางการดําเนินงานท่ีเสนอโดยคณะท่ีปรึกษา ประกอบดวย การพัฒนาองคกรโดย
ผสมผสานกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงระบบท่ีเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมในบริบทท่ีกวางกวาการ
บริหารงานท่ัวไป ยึดแนวทางการพัฒนาองคกรโดยการใช PMQA การจัดการกระบวนการ การยกระดับงาน
ประชาสัมพันธ การพัฒนาทรัพยากรไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคลท้ังภายนอกและภายในหนวยงาน การ
จัดระบบการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) ระบบการติดตามและระบบประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม 
    นอกจากนี้ สค. ท่ีควรถายโอนงานให อปท. อยางชัดเจนและใหขาดจากภารกิจของ สค. ควรมี
ระบบการติดตามและระบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พิจารณาคาเสียโอกาสสําหรับผูมีจิตอาสา 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว (๕) 

 
งบประมาณ การจัดสมัชชารวมวันเดียวและนําหลายๆ สมัชชาเขามาไวรวมกัน ทบทวนความจําเปนและ
รูปแบบของการจัดงานอีเวนต และการบํารุงขวัญกําลังใจของเจาหนาท่ีภาคสนามท่ีปฏิบัติหนาท่ีให สค. โดย
พาไปทัศนศึกษาในและ/หรือตางประเทศ การประกาศเกียรติคุณ และสามารถนําหลักฐานดังกลาวไปใช
พิจารณาความดีความชอบจากหนวยงานตนสังกัดได  
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Executive Summary 
 

1. Backgrounds and Rationales 
  Promotion on women’s capacity and gender equity, guided by related policies, 
measures and strategies to promote and support public and private agencies concerned, 
found some obstacles that have not been sufficiently addressed to fulfill needs of the 
people particularly women and their families. In addition, as The Office of Women’s Affairs 
and Family Development has valued and paid greater attention to monitoring and 
evaluation, the present study is aimed to retrieve primary information from related 
stakeholders and utilize that information to develop the advance measures for better 
results. 
 
2. Objectives 
  1) To study progress and accomplishment of the implementation of the 
organization’s budget plan 
  2) To study factors that are related to and affect the budget plan’s implementation 
  3) To study problems and obstacles and come up with means to monitor outputs 
according to the budget plan 
 
3. Expected outputs 
  1) Progress and successfulness of the budget plan’s implementation 
  2) Identification of the factors that are related to and affects the budget plan’s 
implementation 
  3) Identification of problems and obstacles as well as come up with means to 
monitor outputs specified on the budget plan 
 
4. Methodology 
  Information was gathered by 3 means: 
  1) A study of the 2012 fiscal year report and related concepts i.e. Performance 
Assessment Rating Tool (PART), Strategic Performance Based Budgeting System (SPBBS), 
Result Based Management (RBM), and  Balanced Score Card (BSC) 
  2) Four focus groups of 1) the administrators and officers in charge at the Provincial 
Social Development and Human Security Offices, 2) representatives from local agencies 
(municipalities and Sub-district Administrative Organizations) and officers of the Ministry of 
Social Development and Human Security, 3) stakeholders (Provincial Committee on Women 
Development, District Committee on Women Development, Sub–district Committee on 
Women Development and The Community Family Development Center - FDC) and 4) 
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administrators or officers of the Office of Women’s Affairs and Family Development 
accountable for the projects/activities  
  3) Questionnaire administration by focus group participants   
  The target participants were from five regional areas covering 20 provinces i.e. 
Chiang Rai, Lamphun, Phetchaburi, Nakhon Sawan, Kamphaeng Petch, Udon Thani, Yasothon, 
Sakon Nakhon, Surin, Chaiyaphum, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chai Nat, Ratchaburi, Sa kaeo, 
Chanthaburi, Trat, Surat Thani, Phang-nga, and Yala. 
 
5. Summary of Monitoring and Evaluation 
 
  5.1 Progress and accomplishment of the Budget Plan’s Implementation. 
    In terms of implementation progress of the organization’s budget plan, the 
present monitoring and evaluation study was unable to make a certain determination on its 
successfulness because the limitations of documentation done by officers, incomplete 
reports of projects/activities, and missing reports from some provinces and central office. 
The available reports were merely reports on budget status, though most of the budgets 
were exhausted. With consideration that the present monitoring defined the term progress 
as a progress of work and budget validating by having other agencies such as local 
governments to support and promoting of FDC to the good/excellent level, there were 
progress in terms of individual growth and societal responsiveness and monitoring, strengths 
of women groups and FDC’s working group. However, network was slightly expanded. 
Therefore, the progress is literally “hardly measured”. 
    The accomplishment of the budget plan’s implementation could be 
summarized in the same manner. There were limitations in terms of documentation of the 
agencies. However, when considering from the outputs, it could be considered 
accomplished because the target population received equity promotion and rights 
protection from the projects/activities conducted in the areas, whereas the exact number 
was unable to retrieve. Due to the late approval of the present study, the informants had to 
recall their memories back to October 1, 2011-September 30, 2012. However, the 
stakeholders had received budget at least once a year and family cohesiveness were seen in 
the date projects/activities were conducted and in 1-2 week. Due to lack of monitoring 
process, it was unable to clearly identify a direct causal relationship between possible 
factors and accomplishment. In addition, because there were many agencies involved in 
terms of manpower and budget, it amplified evaluation difficulty. In the view of the focus 
group participants, they considered accomplishment from the target population (in the 
areas) who got chances to access to study visits. But for FDC, it is viewed 50% accomplished. 
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In addition, local government had provided support, women had better personality, and 
regional women and family problems were diminished. 
    Hence, the outputs of the previously mentioned accomplishment cannot be 
clearly identified. One of the plausible explanation agreed among the primary informants 
was that the indicators suggested by the Office of Women’s Affairs and Family Development 
was incompatible for every areas due to different contexts particularly in the southern areas. 
 
  5.2 Factors related to and affect the budget plan’s implementation 
    External Stakeholders. The external stakeholders, who are the key factors, are 
the governors and local government administrators who had positive attitudes and 
understanding on social issues particularly women and family issues. Capacities of local 
government officers, community leaders, village health volunteers, police officers, 
prosecutors, judges, and the Office of the Auditor General of Thailand, were the factors 
related to the accomplished budget plan’s implementation. 
    Internal Factors. The important components were policies, strategies which 
were clear and met the need of the particular areas, financial and budget system, 
organization’s structure, database, systematic knowledge management, media and 
technology. 
    Innovation. The innovation which was found from the monitoring and 
evaluation process were the integration of work, manpower, and practice manual for co-
workers for mutual learning and for the work ancestors, including examples of report 
template for stakeholders who needed. 
    Finance. The key financial factors were the financial amount, budget 
administrative timing, relevant regulations, conditions related to each type of budgeting, 
budget auditing process, and financial report. 
 
  5.3 Problems in implementation of outputs according to the budget plan 
    Every agencies and stakeholders related to implementations of the Office of 
Women’s Affairs and Family Development’s missions found important obstacles related to 
policies, management, budget, database, human resource development, and coordination. 
In addition, there were unclear target population, standardized measurement, and 
community participation. 
 
  5.4 Means to monitor outputs according to the budget plan  
    Means to monitor outputs according to the budget plan which were proposed 
by focus group participants was that the Office of Women’s Affairs and Family Development 
reviews the mobilization strategies, develops systems, conduct public relations, monitor, 
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promote capacity building, provide incentives for officers at all levels especially at the local 
level. Promote tenure track of employee, develop integrated regulations among the 
Ministries, adjust contents of project/activities and public events, promotion of network 
building, and promote attitude change of administrator in order to become the change 
agents for women and family issues. 
    Measures proposed by the consultant team is development of the organization 
by integrated with systematic adjustment relating to a broader scope than just general 
administration, upholding PMQA, process management, advancing public relations, internal 
and external human resource development, inventory management, project/activities 
monitoring and evaluation. 
    In addition, the Office of Women’s Affairs and Family Development should 
distinctly transfer work to local government and conduct project/activities monitoring and 
evaluation system, consider incentive for volunteers, budget, and integrated assembly. The 
Office of Women’s Affairs and Family Development should review needs and models of 
conducting public events, providing incentive of study visits Thailand or abroad or 
certificates for the field workers. 
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๓.๔ งบประมาณท่ีไดรับตามผลผลิต ๓ กิจกรรมหลัก ๒ จําแนกตามภาคและจังหวัด ๑๕ 
๔.๑ เงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก สค. ๒๒ 
๔.๒ งบประมาณจาก สค. สําหรับกิจกรรมในโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับ

ตําบล (คลินิกครอบครัว) 
๒๖ 

๔.๓ งบประมาณท่ีสํานักงาน พมจ. ไดรับจาก สค. เพ่ือรณรงคยุติความรุนแรง ๒๘ 
๔.๔ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูทําโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลุมเปาหมาย ๔๐ 
๔.๕ คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคาบริหารจัดการของเจาหนาท่ี พมจ. ๔๑ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิท่ี  หนา 

๒.๑ กรอบแนวคิดการดําเนินงานตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรแีละครอบครัว ๙ 
   
 
 
 



(๑๒) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภูมิท่ี  หนา 

๔.๑ ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๒ 
๔.๒ การตอบสนองยุทธศาสตรของ สค. ๓๓ 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑ 

 
บทท่ี ๑  
บทนํา  

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ 
            สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนหลังการปฏิรูปโครงสราง
ระบบราชการเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมีภารกิจหลักในการประสานและดําเนินงานดานการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี การสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดย
การกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก การสงเสริมสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน
การดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมานั้น นับไดวาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต
อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ สค. ก็ยังไมตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเฉพาะสตรี และ
ครอบครัวเทาท่ีควร อันเนื่องมาจากปญหาหลายประการ เชน การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอ ขาดการประสาน
และการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การไมมีหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีรองรับการดําเนินงานและการสง
ตอนโยบายท่ีสําคัญ ๆ ของรัฐ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโดยเฉพาะในระดับผลผลิตและผลลัพธของ
หนวยงาน 
 ในการนี้ สค. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจใน
ภาพรวมของ สค. เพ่ือนําผลการศึกษาและขอมูลรายงานสภาพขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมาประกอบการตัดสินใจ
ดําเนินงานและขยายผลตอไป ตลอดจนปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดท่ี ๘ ไดบัญญัติเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไว ในมาตรา ๔๕ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดใหมีผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการและความคุมคาในภารกิจดวย 
 ท้ังนี้ การดําเนินงานของ สค. ท่ีจะใหสงผลสําเร็จใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดนั้น จําเปนตองมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการศึกษาและขอมูลรายงานสภาพขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมา
ประกอบการตัดสินใจดําเนินงานและขยายผลตอไป ซ่ึง สค. พิจารณาแลวเห็นวา การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานของ สค. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความคุมคาตามภารกิจของรัฐ จึงไดจัดทํา “โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว” ข้ึน 
              
๑.๒ วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือศึกษาความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงาน 
 ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงาน 
 ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางในการดําเนินตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงานเพ่ือนําผลท่ีไดไปสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 



๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๑.๓ นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 ๑) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว หมายถึง การติดตามและ
ประเมินผลความกาวหนาและผลสําเร็จตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. ป ๒๕๕๕ ปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรคและการนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือนําผลท่ีไดไปสนับสนุน 
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 ๒) ความกาวหนาของการดําเนินงาน หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีเกิดจากการตอยอด ท้ังดานการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีประชากรเปาหมายและเครือขายจะไดรับ
ประโยชนสูงสุด  
 ๓) ผลสําเร็จของการดําเนินงาน หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามเอกสาร
งบประมาณของ สค. ป ๒๕๕๕ 
  ผลผลิตของการดําเนินงาน หมายถึง ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การ
คุมครองและพิทักษสิทธิ เครือขายท่ีไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง ประชากรเปาหมายท่ี
ไดรับความคุมครองและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัวเขมแข็ง 
  ผลลัพธของการดําเนินงาน หมายถึง ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต ๓ ผลผลิต ๗ 
กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณของ สค. ป ๒๕๕๕  
 ๔) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงาน หมายถึง ปจจัยดานผูมีสวนเก่ียวของภายนอก
องคกร (External Perspective) ดานองคประกอบภายในองคกร (Internal Perspective) ดานนวัตกรรม 
(Innovation Perspective) และดานการเงิน (Financial Perspective)   
 
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา 
 ๑) ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ศึกษาความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. 
ป ๒๕๕๕ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงาน 
พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ โดยประยุกตหลักการ แนวคิดตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ ไดแก เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในกระบวนการจัดการ
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting System : SPBBS) ระบบการบริหารแบบ         
มุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) และ Balanced Scorecard : BSC)  
 
 ๒) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวท่ัวประเทศ ครอบคลุม ๕ ภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ในจังหวัดเปาหมายท่ี สค. กําหนด 
จํานวน ๒๐ จังหวัด ดังนี้ 
  - ภาคเหนือ : เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ นครสวรรค กําแพงเพชร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี ยโสธร สกลนคร สุรินทร ชัยภูมิ 
  - ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรี สระแกว 
  - ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๓ 

 
 - ภาคใต : สุราษฏรธานี พังงา สงขลา ยะลา 
 
 ๓) ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา 
  ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย  
  ๑. ผูบริหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด (พม.) 
  ๒. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
  ๓. ภาคีเครือขาย เชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับอําเภอ (กพสอ.) ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เปนตน  
  ๔. ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค.  
  รวมผูใหขอมูลตามขอ ๑ – ๓ จากพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๒๐ จังหวัดๆ ละไมนอยกวา ๒๐ คน  
 
๑.๕ วิธดีําเนินงาน 
 ๑) จัดทําแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หนวยงานทุกโครงการท่ี สค. ดําเนินการ รวมท้ังท่ีมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน และแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เปนรายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ี 
สค. กําหนด จํานวน ๒๐ จังหวัด ดังนี้ 
  - ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ นครสวรรคและกําแพงเพชร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดอุดรธานี ยโสธร สกลนคร สุรินทรและชัยภูมิ 
  - ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรีและสระแกว 
  - ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรีและตราด 
  - ภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี พังงา สงขลาและยะลา 
 ๒) ศึกษาผลการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงานทุกโครงการท่ี สค.
ดําเนินการ รวมท้ังท่ีมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน ป ๒๕๕๕ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๓) ศึกษาแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใน
กระบวนการจัดการงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting System : SPBBS) ระบบการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) และ Balanced Scorecard (BSC)  
 ๔) จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ี สค. จํานวน ๑ ครั้ง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือสถานท่ีราชการหรือเอกชนอ่ืน ๆ ท่ี 
สค. เห็นชอบ โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุมไมนอยกวา ๒๐ คน ประกอบดวยผูบริหารและเจาหนาท่ี สค. 
เพ่ือนําเสนอกรอบ ขอบเขต แนวคิด การดําเนินงาน และแผนกําหนดการออกพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล ใหผูเขา
ประชุมทราบ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ โดย
นําขอมูลท่ีเปนประโยชนไปปรับใชใหเหมาะสมภายใตขอบเขตโดยละเอียดของงานจางท่ีปรึกษา (Term of 
Reference : TOR) รวมท้ังจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการประชุม ซ่ึงตองมีลายมือชื่อของผูเขารวมประชุม
และภาพถายระหวางการประชุมประกอบดวย 



๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๕) จัดใหมีเจาหนาท่ีของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมออกติดตามการดําเนินงานของผู
รับจางดวย ครั้งละ ๒ คน โดยทางผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย กรณีท่ีผูรวมติดตามเกิน ๒ คน ทาง สค. 
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๖) ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ตามขอ ๕.๑ โดยใชประเด็นการสนทนากลุมท่ีไดจากการศึกษา 
ซ่ึงทาง สค. ไดใหความเห็นชอบแลว  
 ๗) ในระหวางท่ีมีการประชุมสนทนากลุมยอยในแตละพ้ืนท่ี ผูรับจางตองดําเนินการสื่อสาร สรางความ
เขาใจเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ สค. 
 ๘) จัดทํารายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดาน
สตรีและครอบครัว  
 ๙) จัดทํา (ราง) รายงานสรุปผลการศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว  
 ๑๐) จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผลการศึกษา จํานวน ๑ ครั้ง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ณ 
หองประชุมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือสถานท่ีราชการ
หรือเอกชนอ่ืน ๆ ท่ี สค. เห็นชอบ โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูบริหาร เจาหนาท่ี สค. จํานวนไมนอย
กวา ๓๐ คน เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาใหผูเขารวมประชุมทราบ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ โดยนําขอมูลท่ีเปนประโยชนไปปรับใชใหเหมาะสมภายใต
ขอบเขตโดยละเอียดของงานจางท่ีปรึกษา (Term of Reference : TOR) และจัดทําเอกสารรายงานสรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงตองมีลายมือชื่อของผูเขารวมและภาพถายระหวางการประชุมประกอบดวย 
 ๑๑) จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว ตลอดจนปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการผลักดัน การดําเนินกิจกรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพท้ังทางดานนโยบายและดานการปฏิบัติในการดําเนินงาน 
 
๑.๖ ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ๑) วิธีการศึกษา 
  ๑.๑ ศึกษาผลการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหนวยงานทุกโครงการท่ี สค.
ดําเนินการ รวมท้ังท่ีมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน ป ๒๕๕๕ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๒ ศึกษาแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในกระบวนการจัดการงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting System : 
SPBBS) ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) และ Balanced 
Scorecard : BSC)  
  ๑.๓ การประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) ไดแก 
   ๑) ผูบริหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด (พม.) โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน ๘๐ คน  
   ๒) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน ๑๖๕ คน 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๕ 

 
   ๓) ภาคีเครือขาย เชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับอําเภอ (กพสอ.) ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เปนตน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 
๑๗๘ คน 
   ๔) ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมดจํานวน ๒๗ คน 
 
 ๒) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว คือ ประเด็นการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group) และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  
 
๑.๗ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ไดผลการประเมินโครงการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ป ๒๕๕๕ ของ สค. ประกอบดวย  
 ๑) ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. 
 ๒) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค.  
 ๓) ปญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางในการดําเนินตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. เพ่ือ
นําผลท่ีไดไปสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 
 
 
 
 



๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

บทที่ ๒  
แนวคิดที่เกี่ยวของ 

 
 ในบทท่ี ๒ นี้ เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของท่ีนํามาใชในการติดตามและประเมินผล          
การดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ปงบประมาณ ๒๕๕๕ มี ๔ แนวคิด ดังนี้ 
 ๒.๑ เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในกระบวนการจัดการงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) 
 ๒.๒ ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting System : SPBBS) 
 ๒.๓ ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 
 ๒.๔ การบริหารงานแบบ Balanced Score Card  (BSC)  
 
 โดยมีสาระสําคัญ  
 
๒.๑ เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในกระบวนการจัดการงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) 
 
  สํานักงบประมาณโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๐๒ ไดพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในกระบวนการจัดการ
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการจัดงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 
Performance Based Budgeting System : SPBBS) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุดแก
ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาองคกรดานการใช
หลักการทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการพัฒนา เพ่ือสงผลให SPBBS สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง ซ่ึง PART มีความสําคัญ ดังนี้ (อําพน, ๒๕๕๒)  
  ๑. เพ่ือใหระดับการวัดสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนราชการฯ มีมาตรฐานเดียวกันท้ังระบบ
และสามารถแสดงใหเห็นภาพรวมผลการดําเนินงานภาครัฐ 
  ๒. ประชาชนไดทราบผลการดําเนินงานของสวนราชการอยางโปรงใสและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓. ชวยใหสวนราชการใชเครื่องมือ PART ปรับปรุงแนวทางดําเนินงานและการใชงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๔. สะทอนขอมูลจากหนวยงานระดับลางข้ึนสูหนวยงานระดับบน 
  ๕. ชวยกระตุนใหสวนราชการฯ ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 
  โดยครอบคลุมมิติการดําเนินงานใน ๔ มิติ ดังนี้ 
  มิติท่ี ๑ ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตนทุนตอหนวย (Unit-Cost) ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน (Quantity) คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคูมือการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพ (Quality) สัดสวนเวลาท่ีใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนด (Timeliness) 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๗ 

 
สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร (Productivity per Resource Used) สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน 
(Economy) และความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ (Satisfaction) 
  มิติท่ี ๒ ประสิทธิผล ประกอบดวย Benefit – Cost Ratio Cost – Effectiveness ระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอผลประโยชน
จากการใชบริการ 
  มิติท่ี ๓ ผลกระทบ ประกอบดวย การประเมินผลกระทบตอประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอม 
  มิติท่ี ๔ การวิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 
ประกอบดวย หมวด ก จุดมุงหมายและรูปแบบ หมวด ข การวางแผนกลยุทธ หมวด ค ความเชื่อมโยง
งบประมาณ หมวด ง การบริหารจัดการและหมวด จ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ 
 
๒.๒ ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting System : SPBBS) 
 
  งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting 
System : SPBBS) เนนใหความสําคัญตอการกําหนดพันธกิจ (Mission) ขององคกร จุดมุงหมาย วัตถุประสงค 
กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางเปนระบบ ติดตามและประเมินผลสมํ่าเสมอเพ่ือวัดผลสําเร็จของงานตาม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงาน
แกกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖) ดังนี้ 
  ๑. ระดับชาติหรือระดับรัฐบาล รับผิดชอบตอความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 
(Strategic Delivery Target) ซ่ึงใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณประจําปของประเทศ 
  ๒. ระดับกระทรวงหรือระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง ท่ีเรียกวา เปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (Service Delivery Target ) เปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ 
(Public Service Agreement : PSA) 
  ๓. ระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ รับผิดชอบตอความสําเร็จของผลผลิต (Outputs) ท่ีหนวยงาน
นั้นรับผิดชอบดําเนินงาน ซ่ึงผลผลิตดังกลาว เปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service 
Delivery Agreement – SDA)  
 
๒.๓ ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 
 
  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ( Results Based Management : RBM) เปนวิธีการบริหารท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรมเพ่ือให
บรรลุ วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ทําใหผูบริหารทราบผลความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ  และสามารถ
แกไขปญหาไดทันทวงทีเปนการควบคุมทิศทาง การดําเนินงานใหมุงสูวิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน (การบริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์ ( result base management), ๒๕๕๖) การประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานนั้น
จะใชตัวชี้วัดท้ังในแงปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงตองกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) และกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคลวงหนา ท้ังนี้ อาศัยความรวมมือ

http://www.training.moodyinfo.com/index.php/iso-article/540-result-base-management.html
http://www.training.moodyinfo.com/index.php/iso-article/540-result-base-management.html


โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘ 

 
ระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม (ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management - RBM). ๒๕๕๖) การวัดผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานใหความสําคัญ ๓ ดาน ไดแก 
  ๑. ประหยัด (Economy) เปนการใชทรัพยากรนอยท่ีสุดในการผลิตหรือการดําเนินกิจกรรม 
  ๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) วัดไดโดยนําปจจัยนําเขาจริงหารดวยผลผลิต หากไดคานอยแสดงวา
มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวาการเพ่ิมข้ึนของปจจัยนําเขา นั่นคือ การดําเนินกิจกรรมขององคการมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน 
  ๓. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนระดับการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาวาได
กอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 
 
๒.๔ การบริหารงานแบบ Balanced Score Card  (BSC)  
 
  การบริหารงานแบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ Kaplan and Norton (๑๙๙๖) เปน
เครื่องมือดานการบริหารจัดการท่ีชวยประเมินผลองคกรและชวยใหองคกรนํากลยุทธไปปฏิบัติจริง (Strategic 
Implementation) โดยเริ่มตนจากวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธขององคกร ซ่ึงเปนข้ันการกําหนดปจจัยสําคัญ
ท่ีมีผลตอความสําเร็จ จากนั้นจึงสรางดัชนีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) ข้ึนเพ่ือเปนตัว
บงชี้เปาหมายและใชวัดผลการดําเนินงานในสวนท่ีสําคัญตอกลยุทธ (นภดล และ มนวิภา, ๒๕๕๒) เดิมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเนนการวัดผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Finance Perspective) เพียงดานเดียว 
แต BSC ชวยเพ่ิมมุมมองดานอ่ืนท้ังมุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนาขององคกร (Learning 
and Growth Perspective) สาระสําคัญของมุมมองท้ัง ๔ ดาน มีดังนี้ 
  ๑. ดานการเงิน (Finance Perspective) มุมมองดานนี้บงชี้วา องคกร/เครือขายจะสามารถ
ขับเคลื่อนงานไปไดหรือไม เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนวาเปนอยางไร เชน งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน เปนตน 
  ๒. ดานลูกคา (Customer Perspective) หรือผูรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ เปนตัว
บงชี้ท่ีสะทอนมุมมองของลูกคา/ผูรับผลประโยชนท่ีมองการดําเนินงานวาเปนอยางไร เชน ผลท่ีเกิดข้ึน 
บทเรียนรู เปนตน 
  ๓. ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เปนมุมมองท่ีสะทอนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดการ เชน ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ปจจัยท่ีเอ้ือ/ไม
เอ้ือตอการดําเนินงาน เปนตน 
  ๔. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เปนมุมมองท่ีให
ความสําคัญแกความพึงพอใจของผูดําเนินโครงการและผูเขารวมโครงการ เชน การเรียนรู การขยายผล การตอ
ยอดการดําเนินงาน เปนตน  
 
  อยางไรก็ตาม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวในครั้งนี้ เปนการ
ประยุกตใหหลักการและแนวคิดการดําเนินงานท้ัง ๔ แนวคิดเขาดวยกัน เพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ สค. ป ๒๕๕๕ อยาง
รอบดาน ดังแผนภูมิท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดการดําเนินงานฯ ดังตอไปนี้  
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๑๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
 

บทที่ ๓ 
๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม โจทยสําคัญของการติดตามประเมินผล 

  
 จากเอกสารงบประมาณ ป ๒๕๕๕ ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวท่ีไดสรุป       
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด (พมจ.) งบประมาณท่ีตั้งไวจําแนกตามผลผลิต/รายภาคและจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีตัวอยางของการติดตาม
ประเมินผล ๒๐ จังหวัด ซ่ึง ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม ประกอบดวย  
 ผลผลิต ๑ ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและพิทักษสิทธิ 
  กิจกรรม ๑ ถายทอดองคความรู พัฒนาและกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไกดานการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายและการคุมครองพิทักษสิทธิสตรี 
  กิจกรรม ๒ สงเสริมความเสมอภาคและพิทักษสิทธิสตรีและครอบครัวใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
  กิจกรรม ๓ สงเสริมบทบาทสตรีในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศ 
 ผลผลิต ๒ เครือขายท่ีไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 
  กิจกรรม ๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเพ่ือมีสวนรวมในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
  กิจกรรม ๒ สนับสนุนการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวในมิติพ้ืนท่ี 
 ผลผลิต ๓ ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการคุมครองและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัว
เขมแข็ง 
  กิจกรรม ๑ ถายทอดองคความรู พัฒนาและกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพ่ือครอบครัว
เขมแข็ง 
  กิจกรรม ๒ ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
 
 รายละเอียด ดังนี้  
 
 ผลผลิต ๑ ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและพิทักษสิทธิ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ งบประมาณท่ีไดรับในผลผลิต ๑ จําแนกตามรายภาคและจังหวัด 
 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

งบประมาณท่ีไดรับ 

กิจกรรมหลกั ๑ กิจกรรมหลกั ๒ 

วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว โครงการเสริมพลังความรูสู
สตรีจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลาง ชัยนาท ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

พระนครศรีอยุธยา ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ราชบุรี ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

เหนือ เชียงราย ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ลําพูน ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑ 

 
 

ภาค 
 

จังหวัด 
งบประมาณท่ีไดรับ 

กิจกรรมหลกั ๑ กิจกรรมหลกั ๒ 

วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว โครงการเสริมพลังความรูสู
สตรีจังหวัดชายแดนภาคใต 

เพชรบูรณ ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

กําแพงเพชร ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

นครสวรรค ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ใต พังงา ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ยะลา ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

สงขลา ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

สุราษฎรธานี ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ยโสธร ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

สกลนคร ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

สุรินทร ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

อุดรธานี ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ตะวันออก จันทบุรี ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

ตราด ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

สระแกว ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - 

รวม ๒๐ จังหวัด ๔๐๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ - 

รวมท้ังสิ้น ๗๗ จังหวัด ๑,๕๒๐,๐๐๐ ๓,๒๖๘,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐ 

 
 ผลผลิต ๒  เครือขายท่ีไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 
 

ตารางท่ี ๓.๒ งบประมาณท่ีไดรับตามผลผลิต ๒ จําแนกตามภาคและจังหวัด 
 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

งบประมาณท่ีไดรับ 
เงินอุดหนุน บริหารจดัการ 

กลาง ชัยนาท ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
พระนครศรีอยุธยา ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ราชบุรี ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

เหนือ เชียงราย ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
เพชรบูรณ ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
กําแพงเพชร ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
นครสวรรค ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

ใต พังงา ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ยะลา ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
สงขลา ๑๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
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รวมท้ังสิ้น ๗๗ จังหวัด ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ 
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โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๕ 

 
ตารางท่ี ๓.๔ งบประมาณท่ีไดรับตามผลผลิต ๓ กิจกรรมหลัก ๒ จําแนกตามภาคและจังหวัด 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

งบประมาณท่ีไดรับ 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว 
กิจกรรมรณรงค บริหารจดัการ จางพนักงานอัตราจาง 

กลาง ชัยนาท ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
พระนครศรีอยุธยา ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
ราชบุรี ๔๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 

เหนือ เชียงราย ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
ลําพูน ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
เพชรบูรณ ๔๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
กําแพงเพชร ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
นครสวรรค ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 

ใต พังงา ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
ยะลา ๔๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
สงขลา ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
สุราษฎรธานี ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
ยโสธร ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
สกลนคร ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
สุรินทร ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
อุดรธานี ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 

ตะวันออก จันทบุรี ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
ตราด ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 
สระแกว ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๐ 

รวม ๒๐ จังหวัด ๘๓๕,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒,๑๙๘,๔๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๗๗ จังหวัด ๓,๐๓๐,๐๐๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐ ๘,๓๕๓,๙๒๐ 

 



๑๖ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 

บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 
  ผลการศึกษา ประกอบดวยสวนท่ีสําคัญๆ ๔ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ กระบวนการทํางาน สวนท่ี ๒    
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สวนท่ี ๓ ปญหาอุปสรรค และสวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน โดยแตละสวนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
สวนท่ี ๑ กระบวนการทํางาน 

 
  กวาจะมาเปนนโยบาย ยุทธศาสตร  
 
  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานระดับชาติท่ีทํางานดานสตรีและ
ครอบครัว เปนท่ีรับรูกันวาเปาหมาย “นโยบาย” การกําหนดนโยบายใดๆ ท่ีดีท่ีเก่ียวกับสตรีและครอบครัว   
จึงเปนท่ีจับตามองของผูเก่ียวของทุกระดับนับตั้งแตจุดเริ่มตนของการกอรูปนโยบายท่ีบุคลากรภายในของ
สํานักตางตระหนักและพรอมเสมอท่ีจะเห็นวามีนโยบาย มาตรการใหมๆ ออกมา (ขอมูลจากการสนทนากลุม
เจาหนาท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๑๙ กันยายน) ซ่ึงในระยะหลังๆ ยังเห็นวานโยบายไม
คอยออก มาตรการใหมๆ ไมคอยมี นโยบายสตรีและครอบครัวไมปรากฏชัดเจน 
  ในดานการทํายุทธศาสตรของ สค. การทํางานเปนไปตามกระบวนการ เจาหนาท่ีทุกคนทุกสํานักให
ความรวมมือ แมวาชวงหลังๆ ระดับหัวหนาฝายจะให “เด็ก” ในฝายมารวมกระบวนการก็ตาม แตละปมี
นโยบายดวนเขามาบอยครั้งทําใหตองปรับโครงการใหเขากับนโยบาย 
  เสียงสะทอนจากเวทีสนทนากลุม ซ่ึงเปนการคิดในบทบาทสมมุติของผูเขารวมหากตนเปนผูบริหาร 
ทําใหวิเคราะหจุดออนของการกําหนดนโยบายไดวา  
  ๑. การกําหนดทิศทางการทํางานในแตละปตองเร็วกวาครึ่งป 
 ๒. กําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน 
 ๓. กําหนดความรับผิดชอบแบงงานกันทํากอนวางแผน 
 ๔. นโยบายชัด แผนชัด จึงมุงไปท่ีโครงการ 
 ทุกวันนี้ตางคนตางทํา งบประมาณไปคนละทิศคนละทาง งานไมไปดวยกัน ลักษณะท่ีเปนอยูนี้
หนวยงานท่ีประสานกับ สค. ก็ใหความเห็นท่ีตรงและสอดคลองกันวาหนวยงานของ สค. เขาใจเฉพาะงานใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน 
 การทําแผนก็เชนกัน เริ่มจากการประชุม ทบทวนแผน ปรับปรุงแผน เสนอผูบริหารเห็นชอบแลว
เผยแพรใน Intranet  
 สรุป การทบทวนยุทธศาสตร สค. เปนงานประจํา ปรับเปลี่ยน wording ใหม เปลี่ยนเปาประสงค
และตัวชี้วัด 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๑๗ 

 
  จากนโยบายสูการปฏิบัติท่ีเปนจริง 
 
  การขับเคลื่อนงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สค. ใชวิธีการเชิญพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)  เขามาประชุมท่ีสวนกลางเพ่ือชี้แจง
นโยบาย จากนั้น พมจ. ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานท่ีรับจาก สค. เชิญกลุมเปาหมายในระดับจังหวัด
รวมประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน บางครั้งทํางานลักษณะคูขนาน กลาวคือ งาน
บางอยาง สค. ประสานงานตรงไปท่ีกลุมเปาหมาย ในท่ีนี้คือ ทองถ่ินหรือภาคีเครือขายเพ่ือประสานเขารวม
กิจกรรม ขณะเดียวกันก็ประสานไปท่ีสํานักงาน พมจ. เพ่ือแจงใหทราบ เหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองเชิญประชุม 
คือ เพ่ือใหเปนไปตามชวงเวลาท่ี สค. กําหนดไว 
  การติดตอประสานงานกับพ้ืนท่ี สค. ดําเนินการโดยโอนเงินผานสํานักงาน พมจ. เพ่ือกระจายไปสู
ทองถ่ิน ซ่ึงเรื่องตัวเงินเปนเง่ือนไขบังคับใหตองทําผาน พมจ. เทานั้น การประสานจึงทําแบบเดิมๆ กับกลุมเดิม 
สงผลให “เครือขายใหมไมงอก”  
  ในทางปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย สค. ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่ึงมักจะถูกตั้งคําถามอยูเสมอ 
(เพราะเปาหมายดานแรก คือ พมจ. มีภารกิจตองรับงานจากหลายกระทรวง) การชี้แจงระดับ พมจ. จึงกวาง
เกินไป พมจ. ไมอาจลงลึกและเขาใจรายละเอียดของเนื้องานไดดีพอเม่ือเปรียบเทียบกับเจาหนาท่ี การเชิญ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานโดยตรงเขารวมรับทราบนโยบายดวยจึงนาจะเปนทางออกท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม 
ในความเปนจริงกลับปรากฏวาข้ึนอยูกับแตละจังหวัด ไมตางจากการเชิญประชุมผูบริหารระดับผูอํานวยการ
หรือหัวหนาฝายท่ีควรเขารวมประชุมเองแตกลับให “ลูกนอง” เขามาประชุม เขาตําราท่ีวา “คนทําไมไดมา 
คนมาไมไดทํา” 
  จุดออนท่ีของการขับเคลื่อนนโยบายไมวาจากบนลงลางหรือจากลางข้ึนบนของหนวยงานระดับ
พ้ืนท่ี คือ ถายทอดไดไมเต็มรอย บางจังหวัดการรับรูของผูรับผิดชอบงานโดยตรงอาจขาดตอนไปเพราะผูไป
รวมประชุมไมไดกลับมาถายทอดตอ ตองรอรับเรื่องจากหนังสือท่ีมาอยางเปนทางการซ่ึงกวาจะทราบ
รายละเอียดและเง่ือนไขสําคัญก็เกือบไมทันการณ  
 
  จาก พมจ. – สู อปท. และองคกรสตรี 
   
  กระบวนการทํางานหลังจากท่ี พมจ. รับนโยบายจาก สค. มาแลว โดยท่ัวไปใชวิธีการเชิญ
กลุมเปาหมายมาประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบนโยบาย จากนั้นก็เตรียมเอกสารเพ่ือเบิกเงินและโอนเงินให อปท. 
ศพค. และองคกรสตรี ซ่ึงเม่ือ อปท. และ ศพค. เขียนโครงการเสนอมา พิจารณาเบิกเงินและโอนเงินผาน 
อปท. ชวงท่ี อปท. /องคกรสตรีดําเนินงาน พมจ. ทําหนาท่ีประสานระหวาง สค. และภาคีเครือขาย (อปท. 
และสตรี) เพ่ือเปนการกระตุนเตือนและเตรียมความพรอมสําหรับการรวบรวมรายงานเสนอ สค. เม่ือใกลสิ้น
ปงบประมาณ 
  อนึ่ง มีขอสังเกตวา การแบงโครงสรางภายในสํานักงาน พมจ. แตละจังหวัด การมอบหมายงานให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานของ สค. รวมท้ังจํานวนเจาหนาท่ีท่ี พมจ. แตละจังหวัดมี ตลอดจนประสบการณใน
งานท่ีรับผิดชอบของเจาหนาท่ีความแตกตางหลากหลาย สงผลทําใหรายละเอียดการทํางานแตละข้ันตอน
แตกตางกันไปดวย ดังตัวอยางท่ี 



๑๘ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
  จังหวัดกําแพงเพชร เจาหนาท่ีจับคูกัน ๒ คนเพ่ือทํางานของ สค. ซ่ึงถาจะใหเหมาะสม ควรมี

เจาหนาท่ี ๓ คน ดวยเหตุผลท่ีวา สค. มีงานหลายกลุมงาน 
  จังหวัดเพชรบูรณ ป ๒๕๕๕ เจาหนาท่ีลาออกมาก เนื่องจากสอบติดหนวยงานอ่ืน 
  จังหวัดนครสวรรค สวนใหญกระบวนการเปนแบบ Top-Down คิดมากอนแลวใหพ้ืนท่ีทํา 

ตองทําใหเสร็จภายใตเง่ือนเวลา 
  จังหวัดชัยภูมิ มีเจาหนาท่ีถึง ๗ คน แยกงานเปน ๓ แผนงาน คือ แผนงานดานสตรี 

ครอบครัว และความรุนแรง  
  จังหวัดสุรินทร แบงงานกันเปน ๖ กลุม ไดแก ฝายบริหาร นโยบายและวิชาการ กลุม    

การพัฒนาสังคม กลุมสวัสดิการและคุมครองพิทักษสิทธิ กลุมกิจกรรม
พิเศษ และกลุมบริหารกองทุน 

 
  โดยสรุป เจาหนาท่ีใหความเห็นในเชงิภาพรวมสอดคลองกันวา การเชื่อมตอระหวางนโยบายท่ีลงมา
จากสวนกลางและยุทธศาสตรจังหวัดเปนเรื่องยาก หากจังหวัดไมเห็นความสําคัญ นอกจากนั้น งบประมาณท่ี
สงมาในชวง ไตรมาส ๒ ทําใหไมสามารถทํางานไดตรงกับท่ีสวนกลางกําหนด ท่ีสําคัญ คือ แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสวนใหญ สวนกลางคิดมากอนแลวจึงสงมอบใหพ้ืนท่ีทําและคาดหวังใหงานเสร็จทันตามเง่ือนเวลาท่ี
กําหนด โดยขาดการคํานึงถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
 
  จาก สค. ตรงมา พมจ. – ตอถึง อปท. / ศพค. และคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
  
  หากจะนับจากตนเรื่อง สค. เปนจุดเริ่มตน พมจ. เปนแกนกลางท่ีรับมา “ผองถาย” งานตอไปท่ี 
อปท./ศพค. และองคกรสตรี (คณะกรรมการพัฒนาสตรี) เปนปลายทางของการสานตอ ขอเท็จจริงจาก อปท. 
(ซ่ึงในท่ีนี้ประกอบดวย อบจ. ทม. ทต. อบต.) และ ศพค. เม่ือไดรับเชิญใหไปรับนโยบายท่ีสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และ/หรือท่ีอ่ืนๆ การนัดหมายเทาท่ีระบุในเวทีสวนใหญเจาหนาท่ี 
พมจ. ใชวิธีโทรศัพท บางแหงขอใหออกหนังสือเชิญหรือเพียงแคบอกตอ อาศัย “ความคุนเคย” และเชื่อม่ันวา 
ศพค. ท่ีไดรับการติดตอจะสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ไดตามเปาหมาย นับตั้งแตการเขียนโครงการ
เสนอของบประมาณเพ่ือใหจังหวัดพิจารณา เม่ือผานแลวจึงจะเบิกและโอนเงินเขาเทศบาลและ อบต. แตละ
แหง โดย ศพค. แตละแหงจะตองดําเนินการเบิกจายเพ่ือไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหแลวเสร็จตามเปาหมาย
และทันเวลา 
  ความเชื่อมโยงระหวาง ศพค. กับ อปท. ในงานดานครอบครัวมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. ความเชื่อมโยงการเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงเปนระเบียบบังคับให ศพค. ตองเบิกงบประมาณจาก
งานคลังของเทศบาลหรือ อบต. เพ่ือใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. ผูบริหารทองถ่ินเขามารวมเปนคณะทํางาน ศพค. ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เชน ประธาน 
ศพค. ท่ีปรึกษา เปนตน 
  ๓. การสนับสนุนงบประมาณในสวนท่ียังขาดอยูเพ่ือใหโครงการ/กิจกรรมดําเนินไปไดดวยดีและชวย
เพ่ิมความนิยมในผูบริหาร อปท. ดวย 
  ๔. เจาหนาท่ี/บุคลากรของ อปท. ไดแก นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน นักวิชาการ ท่ีมีสวนชวยเปนพ่ีเลี้ยงและ/หรือเปนผูเขียนโครงการตามท่ี ศพค. ตองการ พรอมท้ังประสาน



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๑๙ 

 
กับเจาหนาท่ีพมจ. มีบางแหงท่ีเปนผูดําเนินการให ศพค. ขับเคลื่อนไปได เนื่องจาก ศพค. ยังเขมแข็งไมมาก
พอท่ีจะแสดงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามคูมือของ สค. 
  ๕. การจัดทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ/กิจกรรม บุคลากรของ อปท. มักจะรับ
หนาท่ีเขียนรายงานเสนอตอ สค. โดยสงผานสํานักงาน พมจ. แลวเจาหนาท่ี พมจ. รวบรวมสง สค. อีกทอด
หนึ่ง 
 
  คณะกรรมการพัฒนาสตรี เครือขายสําคัญในการขับเคล่ือนงาน 
 
  องคกรดานสตรีสวนมากท่ีรวมเปนภาคีเครือขายของ พมจ. และ สค. คือ คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับตางๆ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.) 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) กระบวนการท่ีไดรับงบประมาณเหมือนๆ กับ ศพค. ซ่ึงตองเขียน
โครงการสงสํานักงาน พมจ. แลวจึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือมาดําเนินโครงการ/กิจกรรมตอไป 
ในทางปฏิบัติองคกรสตรีมีศักยภาพแตกตางกัน “หัวเรือใหญ” มักเปนระดับจังหวัดและไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก อบจ. ปละหลายแสน บางจังหวัดผูนําสตรีมีบทบาทในเวทีการเมืองทองถ่ิน บางจังหวัดผูนําสตรี
ไมมีตําแหนงทางการเมืองแตมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง จากหลายๆ เวทีพบ
ขอมูลท่ีสําคัญ คือ กลุมสตรียังไมคอยเขมแข็งเทาท่ีควร ซ่ึงกรณีนี้ “พ่ีเลี้ยง” คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
จะเขามารวมพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมสตรี 
  เดิมกลุมสตรีเกิดจากกรมการพัฒนาชุมชน สตรีท่ีเขารวมเวทีตางก็ยอมรับวามีความใกลชิดกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมากกวา เชนเดียวกับสํานักงาน พมจ. ท่ีเห็นดวยกับขอมูลดังกลาวขางตน ซ่ึง
ประโยคท่ีมักจะไดยินเสมอในเวทีสนทนากลุมเกือบทุกจังหวัดก็คือ “สตรีเขาสนิทกับพัฒนาชุมชนมากอน มี
อะไรเขาก็จะปรึกษากัน แต พมจ. เขามีเงิน”  
  อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ี พมจ. บางจังหวัดระบุวา “ผูนําสตรีเขมแข็งจริงๆ ไดรับรางวัลมาก เกงดวย
ตนเอง ไมตองงอเราก็ได...เปนองคกรสาธารณะประโยชนแลว” (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดนครสวรรค) 
  การรายงานผลก็เชนเดียวกัน สตรีหลายกลุม/องคกรในหลายจังหวัดท่ีไมสามารถรายงานผลไดเองก็
ตองมีผูชวย คือ ตองอาศัยเจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําหนาท่ีรวบรวมและเขียนรายงานสงให
สํานักงาน พมจ.   
 
  กลุมเปาหมาย ปลายทางท่ีสําคัญนับวันแตจะหายากย่ิงข้ึนทุกท่ี 
 
  กลุมเปาหมายท่ีเปน “เจาประจํา” หรือประชาชนกลุมตางๆ ท่ีไดรับการชักชวน รองขอ คัดเลือก 
และคนกันเองท่ีพอจะขอความรวมมือได ไดแก ผูบริหาร/ผูนํา คณะทํางาน ศพค. เด็ก เยาวชน กลุมเสี่ยง 
ครอบครัว ข้ึนอยูกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม ท่ีนาสังเกตคือ กลุมเปาหมายดังกลาวสวนใหญเปนกลุม
เดียวกันกับกลุมเปาหมายของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีโครงการ/กิจกรรมลงมายังพ้ืนท่ีเชนกัน จึงเปนเรื่องท่ีไมนา
ประหลาดใจเลยหากจะไดยินเสียงวิจารณวา “แยงกลุมเปาหมายกัน” ท่ีสําคัญ พมจ. ไมไดรับโครงการ/
กิจกรรมจาก สค. เพียงหนวยงานเดียว แตรับจากรวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในกระทรวงเดียวกันและ
กระทรวงอ่ืนๆ ในชวงเวลาและพ้ืนท่ีเดียวกันอีกดวย ดังตัวอยางท่ี 
  จังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการไมอยากใหซํ้า เปนการสรางขวัญ ใหคนอ่ืนไดเขารวม 



๒๐ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
  จังหวัดราชบุรี  กลุมเปาหมายคือกลุมเดิมๆ อพม.  อสม.  เปนสตรีหนาเกาๆ ในการ 
       ดําเนินงาน 
  จังหวัดพังงา  มีหมุนเวียน สตรีหนาเดิมๆ ก็ยังอยู และสตรีหนาใหมๆ เขารวมบาง 
  จังหวัดเชียงราย  สวนใหญคนเขารวมกิจกรรมเปนหนาเดิมๆ เปนคนชอบกิจกรรม 
  จังหวัดลําพูน  สวนใหญเปนกลุมเปาหมายเดิม ท่ีจะขยายผลมี อสม. รวมดวย 
  จังหวัดสระแกว  สวนใหญเปนหนาเดิมๆ ถามเราวามีอะไรมอบใหหรือเปลา  
       ตองหาแรงจูงในการเขารวม 
  จังหวัดจันทบุรี  ปะปนท้ังใหม ท้ังเกา  
 
  การเขียนโครงการอีกหนึ่งภาระงานประจํา 
 
  การเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) เปนประเด็นสําคัญท่ีมีเสียงสะทอนเกิดข้ึนเสมอ ขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินในครั้งนี้ 
พบวา วิธีการท่ีภาคีเครือขายใชในการเขียนโครงการมี ๔ รูปแบบ ไดแก 
  ๑. คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวและคณะกรรมการพัฒนาสตรีเขียนกันเอง 
  ๒. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนระบุความตองการ สวนผูท่ีชวยเขียนก็คือ บุคลากรขององคกร
ปกครองทองถ่ิน สําหรับองคกรสตรีก็จะมีพ่ีเลี้ยงคือ เจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชวยเขียนให 
  ๓. เจาหนาท่ีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดมีตัวอยางโครงการใหคัดลอกหลาย
ตัวอยาง พรอมท่ีจะนําไปปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับลักษณะโครงการ/กิจกรรมของตนได 
  ๔. เจาหนาท่ีทองถ่ินเปนคนเขียนโครงการเอง 
  สค. ไดใหความสําคัญและมุงหวังท่ีจะใหภาคีเครือขายไดพัฒนาศักยภาพดานการเขียนโครงการ โดย
สนับสนุนในรูปแบบการจัดอบรม นอกจากนี้ สํานักงาน พมจ. บางแหงจัดอบรมการเขียนโครงการให
กลุมเปาหมายหลายรุน แตก็พบวายังไมสามารถทําใหภาคีเครือขายสวนใหญสามารถเขียนโครงการได ทุกปจึง
มีเสียงสะทอนตางๆ นานา ขอสรุปประการหนึ่งท่ีได คือ ภาคีเครือขายมีขอจํากัดดานการเขียน การอาน สวน
การพูดแมวาจะพูดเกง คิดเกง แตรูสึกวา “ยาก” ถาจะใหลงมือเขียน นอกจากนั้น โครงการท่ีเขียนสงไปถูก
แกไข ทําใหทอใจ มีอุปสรรคท่ีตองคํานึงถึง คือ สวนใหญไมสามารถเขียนเชิงวิชาการได จึงเปนท่ีเขาใจกันไดวา
โครงการท่ีเขียนเสนอของบประมาณนั้น “ชาวบานเขียนแตนักวิชาการเปนคนอาน” (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัด
อุดรธานี) 
  ทางเลือกอยางหนึ่งท่ี สค. พยายามปรับเปลี่ยนเปนระยะๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและ
ความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย ก็คือ การกําหนดกรอบโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเปนแนวทางการเลือกทํา
โครงการ/กิจกรรม การทําตัวอยางโครงการ/กิจกรรมท่ีพรอมจะปรับเปลี่ยนไดในรูป “package” เพียงแคปรับ
บางหัวขอใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายก็ใชไดแลว แต ศพค. หลายแหงไมคอยชอบใจ
เทาใดนัก เหมือนเปนการจับใสกรอบมากเกินไป แตสําหรับ ศพค. ท่ียังไมเขมแข็งพอหรือยังเปนมือใหมรูสึก
พอใจ ถือเปนการอํานวยความสะดวก เม่ือเปนเชนนี้ไมวา สค. จะปรับอยางไร ก็ตองตั้งรับความคิดเห็นและ
การวิพากษวิจารณจากกลุมเปาหมาย เขาลักษณะท่ีวา “ลางเนื้อชอบลางยา” และหาทางพบกันครึ่งทางตอไป 
ดังตัวอยางดังนี้ 
 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๒๑ 

 
  จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการชาวบานเขียนยาก ปท่ีแลว สค.ทํากรอบและตัวอยางชวยไดมาก 
  จังหวัดราชบุรี  มีเจาหนาท่ีของ อบต. ซ่ึงเปนมือท่ีจะทําโครงการ เขียนโครงการเขามาขอ 
       งบประมาณจาก พมจ. 
  จังหวัดสงขลา  บางท่ีบอกวาออนแอ เขียนไมเปน  ถูกปฏิเสธ 
  จังหวัดสระแกว  ชาวบานจริงๆ เขียนไมได 
 
  การดําเนินโครงการ/กิจกรรม “๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม” ท่ีตองทําทุกป 
 
  สํานักงาน พมจ. ในฐานะหนวยประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี มีความเห็นวา       
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม “๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม” ของ สค. นั้น เปนภาระงานประจําท่ีตองทําทุกป 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ๒ ลักษณะดวยกัน คือ  
 
  ๑. การสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและพิทักษสิทธิ 
   งานท่ี พมจ. รับผิดชอบ คือ การสนับสนุนงบประมาณสําหรับกลุมองคกร/เครือขายจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมใหความรูเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย จัดอบรม สัมมนาประเด็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางาน หรือบางครั้งดวยขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับ กลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงาน ทํา
ใหหลายพ้ืนท่ีตองจัดกิจกรรมรวมกัน “กิจกรรมเดียว ตอบหลายวัตถุประสงค” ดังท่ีปรากฏในหลายๆ พ้ืนท่ี
และการสะทอนจากพ้ืนท่ี ดังนี้ 

  จังหวัดลําพูน  รวมทํางานทุกอยาง ความเสมอภาคของสตรี อบรมผูหญิงเขา
การเมือง กิจกรรมยุติความรุนแรง ในภาพรวมของสตรีทําทุก
กิจกรรมท่ีขอมา 

  จังหวัดสระแกว จัดเสวนาเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย การตั้งครรภไมพึงประสงค 
การพัฒนาบทบาทสตรี เอานักกฎหมายมาเสริมใหความรู  

  จังหวัดเพชรบูรณ ความเสมอภาคมีการพัฒนา เม่ือกอนสตรีไมไดทํางานนอกบาน 
ตอนนี้สตรีมากกวาบุรุษ สตรีมีสวนรวมทางการเมือง กิจกรรมใน
ทองถ่ินไมวาการรวมตัวหรือจัดกิจกรรม สตรีออกหนาในการจัด
กิจกรรม ในสังคมของเรา ถือวาดีข้ึนมาก  

 
   นอกจากนี้ มีขอสังเกตจากบางพ้ืนท่ีเก่ียวกับนโยบายความเสมอภาคของ สค. ท่ีมองวา “มีแต
นโยบาย ยังไมมีการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม”  
   “สค. ไมไดทําเรื่องความเสมอภาคเทาไหร ไมมีงบ ไมโดดเดน ไมเห็นรูปธรรม เปนนามธรรม 
ลอยกลางอากาศ ไดรับความรูแตการเคลื่อนยังไมเห็น สงเสริมแตสิทธิแตไมคอยพูดถึงหนาท่ี” 
   โดยกิจกรรมในสวนของการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองและพิทักษสิทธิ ประกอบดวย
กิจกรรมสําคัญๆ ดังนี้ 
   ๑) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา 
“วันสตรีสากล” แตละจังหวัดไดรับงบประมาณเทาๆ กัน จังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับการดําเนินงานนั้น 
เจาหนาท่ี พมจ. สวนใหญใหขอมูลวาไมอาจจัดโดยลําพังได ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง
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ภายใน (ไดแก บานพักเด็กและครอบครัว ศูนยพัฒนาสังคม เปนตน) และนอกกระทรวง (ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สํานักงานแรงงานและสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด เปนตน) บทบาทหนาท่ีของสํานักงาน พมจ. ในการดําเนินโครงการนี้ นอกจากจะจัดสรรงบประมาณ
แลว บางแหงยังตองไปรวมงานโตะจีน (เปนการระดมทุนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีสําหรับเปนกองทุนไว
ในการทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมสตรี) โตะละ ๒,๐๐๐ บาท กับกลุมสตรีท่ีรวมจัดงาน โดยเงินท่ีนํามาใชในการ
จัดงานเปนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน พมจ. จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท การคิดรูปแบบงานนั้น ทาง
สํานักงาน พมจ. ไมไดคิดแทนเพราะถือวาเปนวันของสตรี บางแหงนําเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มาทํากรอบรูป บาง
แหงนําไปใชทําโล  
    มีขอนาสังเกตวา วันสตรีสากลจัดเหมือนๆ กันทุกป ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสมัชชา
สตรีและสตรีสากลมักจะเปนคนกลุมเดียวกัน และเนื่องจากงบอุดหนุนท่ีไดรับเปนเงินไมมากนัก “แมงาน” 
หรือ “เจาภาพ” จึงเปนหนวยงานอ่ืน เชน พช. หรือ อบจ. และตองหางบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ มารวม
สนับสนุนการจัดงาน เชน จังหวัดจันทบุรีมี อบจ. เปนแกนหลักสนับสนุนเงิน “เปนลาน” 
    นอกจากนี้ การควบรวมงานหรืออาจจะเรียกวาบูรณาการตามท่ีหลายหนวยงานใหขอมูล ก็
คือ การนําเอากิจกรรมเก่ียวกับสตรีท้ังเรื่องวันสตรีสากล สมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัวเขามาทําวันเดียว 
ซ่ึงการรวมแบบนี้จะไดประโยชนมากท้ังงานและกลุมเปาหมาย รวมท้ังเจาหนาท่ีไมตองทํางานหลายครั้ง 
(ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดตราด ชัยภูมิ และราชบุรี) ยกเวนจังหวัดสระแกวท่ีมีความเห็นตางโดยคงเห็นวา 
“นาจะแยกการจัดกิจกรรมกัน”  
    สวนงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจาก สค. มาในลักษณะของงบอุดหนุน โดยประมาณ ๑-๒ 
แสนบาท/จังหวัด (ขอมูลจากเอกสาร สค.)  
 

ตารางท่ี ๔.๑ เงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก สค.  
 

ภาค จังหวัด เงินอุดหนุน (บาท) 
กลาง ชัยนาท ๑๐๐,๐๐๐ 

พระนครศรีอยุธยา ๑๑๐,๐๐๐ 
ราชบุรี ๑๑๐,๐๐๐ 

เหนือ เชียงราย ๑๑๐,๐๐๐ 
ลําพูน ๑๑๐,๐๐๐ 
เพชรบูรณ ๑๑๐,๐๐๐ 
กําแพงเพชร ๑๑๐,๐๐๐ 
นครสวรรค ๑๑๐,๐๐๐ 

ใต พังงา ๑๑๐,๐๐๐ 
ยะลา ๒๐๐,๐๐๐ 
สงขลา ๑๑๐,๐๐๐ 
สุราษฎรธานี ๑๑๐,๐๐๐ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ๑๑๐,๐๐๐ 
ยโสธร ๑๐๐,๐๐๐ 
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ภาค จังหวัด เงินอุดหนุน (บาท) 
สกลนคร ๑๑๐,๐๐๐ 
สุรินทร ๑๑๐,๐๐๐ 
อุดรธานี ๑๑๐,๐๐๐ 

ตะวันออก จันทบุร ี ๑๑๐,๐๐๐ 
ตราด ๑๐๐,๐๐๐ 
สระแกว ๑๐๐,๐๐๐ 

   
     จังหวัดท่ีไดรับงบอุดหนุนมากท่ีสุดเปนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คือ จังหวัดยะลา ซ่ึงเปน ๑ 
ใน ๕ จังหวัดชายแดนใตท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 
    เม่ือไดรับงบประมาณมาแลว สิ่งท่ีตองดําเนินการตอก็คือ การจัดสรรงบประมาณใหเครือขาย 
โดยสตรี/เครือขายจะตองทําโครงการขอรับการสนับสนุน โดยเฉลี่ยสตรีจะไดรับเงินอุดหนุนประมาณ ๕,๐๐๐ 
– ๑๐,๐๐๐ บาท  
   ๒) สมัชชาสตรี ลักษณะกิจกรรมในทัศนะของ พมจ. ยังคงเห็นวาเปนเหมือนงาน “ประจําทุกๆ 
ป” ท่ีจะตองทํา บางครั้งเปนหัวขอเดิมแตอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางหรือปรับใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด ประเด็นรอนในป ๒๕๕๕ คือ การตั้งครรภไมพรอมและการพัฒนาศักยภาพสตรี งบท่ีใหจังหวัด 
๔๓,๐๐๐ บาท (ขอมูลจากเอกสารสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซ่ึงทางจังหวัด
สะทอนวา เหมือนเอาเงินมาใชแลวหายไป ในทางปฏิบัติเทาท่ีพบคือ สวนกลางมีกรอบและประเด็นมาให 
จังหวัดมีหนาท่ีทําตาม คุมเวทียาก ใชเวลานาน ท่ีสําคัญซ่ึงทําใหอดคิดไมไดวาสวนกลางไมคอยใหความสําคัญ
เทาใดนักก็เพราะไมไดคืนขอมูลกลับมาใหจังหวัดและไมมีความคืบหนาทําใหทายท่ีสุดทุกอยางเหมือนเดิม ซ่ึง
เรื่องนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของบางแหงก็ใหความเห็นวา “เสียเงินแตผลและแนวทางท่ีชวยกันคิดไมออกมาสูการ
ปฏิบัติ”  
    การทําสมัชชาสตรีรวมกับวันสตรีสากลท่ีจังหวัดชัยนาทมีผูเขารวมประมาณ ๒๐๐ คน วิธีการ
ทํา คือ ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสตรีกอนกําหนดประเด็น สวน ศพค. ทําสมัชชาครอบครัวซ่ึงไมกําหนด
ประเด็น จากนั้นแบงกลุมเปาหมายออกเปน ๒ ชวง ชวงเชาทํากลุมสตรี (สมัชชาสตรี) บาย ศพค. ทําสมัชชา
ครอบครัว การทําในเชิงบูรณาการลักษณะนี้เปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัดแตขอเสียท่ีพบ คือ พ้ืนท่ี
สําหรับจัดประชุมและไมมีคาพาหนะและเบี้ยประชุมให อพม. 
     สําหรับท่ีจังหวัดยโสธร วิธีการบริหารจัดการระบุวา “คลายๆ กัน” สําหรับการทํางานวัน
สตรีสากลและสมัชชาสตรี/สมัชชาครอบครัว มีลักษณะเปนการรณรงคเพ่ือแกปญหา เปนงานเชิงนโยบาย ๕ ป 
ผานไปก็ยังคงเหมือนเดิมท้ังงบประมาณและรูปแบบ พมจ. ทําหนาท่ีเปน “แกน” มีผูเขารวมงานเพ่ิมข้ึน จัด
รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวัด ขอสังเกตท่ี
นาสนใจ คือ งานสตรีเหมือนอีเวนตแตการเคลื่อนเชิงพัฒนายังไมชัด “สตรีออกมาจัดงานแลวก็จบ” 
     ท่ีจังหวัดสุรินทร เริ่มบูรณาการงานโดยใหเด็กและเยาวชนเขามารวมดวย อยางไรก็ตาม 
บางจังหวัดยังคงมีขอสงสัยท่ีตองการคําตอบ โจทยก็คือจําเปนตองทําสมัชชาทุกปหรือไมเพราะการจัดสมัชชา
แตละครั้งใชเงินมาก ไมคุมคา ชาวบานไมคอยแสดงความคิดเห็น 
     ขอสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีนาคิดสําหรับการทําสมัชชา คือ ขณะนี้มีสมัชชาอยางนอย ๕ 
สมัชชา ท่ีแตละจังหวัดตองดําเนินการ ไดแก สมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชน สมัชชา
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ผูสูงอายุ สมัชชาตั้งครรภไมพรอม (ขอมูลจากสนทนากลุมจังหวัดพังงา) การมีหลายสมัชชาทําใหตองทํางานใน
ลักษณะเดิมๆ ซํ้าๆ ขอเสนอของเวทีสนทนากลุมจังหวัดสงขลาก็คือ อยากใหรวมทุกสมัชชาเขาเปนหนึ่ง
เดียวกัน 
     สวนเจาหนาท่ี พมจ. ก็เริ่มทํางานดานนี้ยากข้ึน เนื่องจากกลุมเปาหมายซํ้า ไมมีคาพาหนะ
เดินทางให จัดกิจกรรมเต็มวันยาก “มาเชาบายหาย” จัดอยางมากไดแคครึ่งวัน กลุมเปาหมายในอนาคตท่ี
นาจะเนนเปนพิเศษ คือ ครู-นักเรียน (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดจันทบุรี) 
     อยางไรก็ตาม ขอมูลจากเวทีสนทนากลุมจังหวัดตราดมองเห็นภาพบวกท่ีเกิดข้ึนจากงาน
สมัชชาวา การทําสมัชชาตามข้ันตอนและการรวมสมัชชาสตรีและครอบครัวเขาดวยกันนั้น ผลท่ีไดสามารถ
นําไปตอยอดการทํางานของ อปท. ได 
  ๒. การคุมครองและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนครอบครัวเขมแข็ง 
   สํานักงาน พมจ. รับบทบาทการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการโดยไดรับงบประมาณจาก สค. 
เพ่ือจัดสรรและใชจายสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย งบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมสําหรับวัน
ครอบครัวและสมัชชาครอบครัวทุกจังหวัดไดรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทาๆ กัน เชนเดียวกับคาบริหารจัดการท่ี 
พมจ. จังหวัดไดรับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด ภาระหนาท่ีสําคัญของสํานักงาน พมจ. คือ การ
จัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดโครงการ/กิจกรรมวันครอบครัว/สมัชชาครอบครัวและศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีตองกระจายงบอุดหนุนให ศพค. ตามรูปแบบ ศพค. แตละประเภท โดยงบบริหาร
จัดการดังกลาวนํามาใชเปนคาอาหารวางและคาอาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุมหรืออุปกรณ
สํานักงานตางๆ รายละเอียดมีดังนี้ 
   ๑) วันครอบครัวหรือสมัชชาครอบครัว เจาหนาท่ี พมจ. แตละจังหวัดมีวิธีการดําเนินงานตางๆ 
กันไป เทาท่ีพบในเวทีสนทนากลุม บางจังหวัด เชน จังหวัดลําพูนนําเงินไปจัดกิจกรรมรวมกันและครอบคลุม
กลุมเปาหมายของกระทรวง พม. เชน เด็กและผูสูงอายุ เปนตน โดย ศพค. รวมจัดดวย การทํารวมกันเชนนี้
เปนการประหยัดเวลา สมประโยชน กันท้ังสองฝาย เกิดการบูรณาการหลายมิติ สําหรับท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเปนจังหวัดท่ีประสบภาวะวิกฤติน้ําทวมปลายป ๒๕๕๔ จึงนําทุกงานเขาไปรวมใน
วันผูสูงอายุ (เมษายน ๒๕๕๕) ท่ีกลุมเปาหมายมีหลากหลาย หรือท่ีจังหวัดราชบุรีไดจัดสมัชชาครอบครัว 
สมัชชาเด็กเยาวชนและสมัชชาสตรีพรอมกันเชนเดียวกับจังหวัดชัยนาท 
   ๒) ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. สํานักงาน พมจ. รับนโยบายและงบประมาณจาก 
สค. มาท่ีจังหวัด วิธีการดําเนินงาน คือ เชิญผูเก่ียวของมาประชุม รับทราบนโยบายพรอมใหเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน หลังจากนั้นจึงเบิกจายเงินและโอนเขาทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.) ติดตามพรอมกระตุนให
จัดทํารายงานสง สค. ใหทันภายในปงบประมาณ โดยแตละ ศพค. ไดรับงบประมาณแตกตางกันตามประเภท 
ศพค. ดังนี้  
    ศพค. เกา   ไดรับงบประมาณศูนยละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ศพค. ระดับดี  ไดรับงบประมาณศูนยละ ๓๐,๔๕๐ บาท 
    ศพค. ดีเดน  ไดรับงบประมาณศูนยละ ๔๔,๐๐๐ บาท 
    ศพค. รูปแบบใหม  (ไมมีในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีตองติดตาม)  ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ศพค. สายใยรัก  (ไมมีในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีตองติดตาม ๒๐,๐๐๐ บาท 
  



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๒๕ 

 
    สํานักงาน พมจ. ไดรับคาบริหารจัดการตามจํานวน ศพค. ในพ้ืนท่ี ซ่ึงตามปกติ สค. กําหนด
งบคาบริหารจัดการ ๓๐๐ บาท/ศูนย 
    ความคิดเห็นของ พมจ. และเจาหนาท่ี พมจ. ตอการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ศพค. โดย
ภาพรวมแบงออกเปน ๒ มุมมอง ดังนี้ 
    ๒.๑ มองในมุมท่ีพอใจ กลาวคือ ศพค. ท่ีทํากันอยูทุกวันนี้ไดผลบางแตยังไมใชในระยะยาว 
เนื่องจากมีตัวแปรหลายอยาง เชน การตั้งงบประมาณรองรับงาน ศพค. โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเขา
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ซ่ึงถือเปนการสงเสริมสนับสนุนให ศพค. สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอครอบครัวในชุมชนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารแตละคนท่ีข้ึนมาดํารงตําแหนง อยางไร
ก็ตาม นักการเมืองทองถ่ินบางแหงไดประโยชนจากการสงเสริมและมีสวนรวมทํา ศพค. นอกจากจะไดงานและ
ยังไดใจหรือไดฐานเสียงในวาระตอๆ ไปดวย 
    ๒.๒ มองในมุมท่ีตองเพ่ิมศักยภาพ การตั้ง ศพค. เปนนโยบายท่ีสวนกลางสงลงมา มี ศพค. 
หลายแหงหลายพ้ืนท่ีท่ีไมพรอมจะทําและไมอยากทําแตตองทําเหมือนถูกบังคับ ขอรองและเกรงใจ ซ่ึงมักได
ยินคําพูดในลักษณะท่ีวา “มาโดยไมรูตัว” หรือ “มายังไมทันตั้งตัว” นับตั้งแตป ๒๕๔๘ ท่ีเริ่มติดตาม
ประเมินผลจนกระท่ังถึงปจจุบันก็ยังคงไดยินคําพูดนี้อยู การจัดตั้ง ศพค. โดยขาดความพรอมแมสามารถจัดตั้ง
ได แตทําใหเจาหนาท่ี พมจ. ตองใชความพยายามมากข้ึนอีกหลายเทาเพ่ือจะให ศพค. นั้นๆ ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมไดเสร็จตามเปาหมาย หลายจังหวัดระบุวามี ศพค. ท่ีรับงบประมาณไปแลวยังไมสงรายงานและไมได
ดําเนินกิจกรรมใดๆ สงผลใหมีเงินคงคางอยูท่ี อปท. อยางนอย ๓ ป (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดกําแพงเพชร)  
งาน ศพค. จึงเหมือน “ย่ําอยูกับท่ี” และ อบต. รูสึกวาเปนภาระ จึงไมสนใจทําโครงการ/กิจกรรมของ ศพค. 
บางจังหวัดถึงกับระบุวา “ถึงทางตัน” เพราะงบนอย ปหนึ่งทํากิจกรรมครั้งเดียวเหมือนเปนกิจวัตร (ขอมูล
สนทนากลุมจังหวัดยโสธร) สอดคลองกับหลายๆ พ้ืนท่ี กลาวคือ  
     จังหวัดอุดรธานี  ทําขามป อปท. หมดวาระ ไมกลาทําตอ 
     จังหวัดสกลนคร  ขาดคนเสียสละ 
     จังหวัดเชียงราย  ศพค. ยังไมไดขับเคลื่อนโดยประชาชน 
     ในดานการรูจัก ศพค. จากคนในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ี พมจ. สวนใหญระบุวายังรูจักกันนอย
มากเพราะโครงการ/กิจกรรมท่ีลงไปนั้นมาจากหลายหนวยงาน หากถามถึงเรื่องนี้เพ่ือประเมินผลจะตองถามถึง
ชื่อกิจกรรม แตบางกิจกรรมก็มีชื่อคลายๆ กัน เชน กิจกรรมพาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด สายใยรัก ฯลฯ 
ท่ี ศพส. ดําเนินการใน “ตําบลตนแบบฯ” โดยพ้ืนท่ีนั้นมี ศพค. ทําโครงการ/กิจกรรมลักษณะนี้อยูแลว  
     ความยากลําบากของ พมจ. และเจาหนาท่ี พมจ. ในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน ศพค. 
คือ การติดตามประเมินผลในพ้ืนท่ีซ่ึงทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ๓ จังหวัดชายแดนใตซ่ึงสถานการณ
ความไมสงบ ทําใหชั่วโมงการทํางานของเจาหนาท่ีลดลงโดยปริยาย และการเดินทางแตละครั้งเสี่ยงอันตราย
อยางยิ่ง อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาปญหารวมของสํานักงาน พมจ. เกือบทุกแหง คือ ขาดงบประมาณท่ี
เพียงพอ พาหนะ คาเชื้อเพลิงจํานวนเจาหนาท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดและตองรับผิดชอบงานของกระทรวงอ่ืนๆ 
ตลอดจนขอจํากัดดานระยะทางท่ี ศพค. ตั้งอยูแตละแหงหางไกลกันมาก แมแตโอกาสท่ีจะตามไปเยี่ยมก็ยัง
แทบไมมี วิธีเดียวท่ีนิยมใช คือ ใชโทรศัพทมือถือโทร. ติดตามและใชโอกาสท่ี ศพค./อปท. เขามาติดตอท่ี
สํานักงาน พมจ.ในการติดตามงาน 
    ๒.๓ คาบริหารจัดการ คาบริหารจัดการดาน ศพค. จํานวน ๓๐๐ บาท/ศูนย ซ่ึงถูกนําไปใชใน
การดําเนินการในหลายลักษณะ เชน สําหรับจัดประชุมชี้แจงงบประมาณ การรายงานและการเขียนโครงการ 



๒๖ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
รวมท้ังระเบียบหรือแนวทางตางๆ ท่ี สค. ไดชี้แจง พมจ. กอนท่ีงบจะลงมา บางแหงนํางบดังกลาวมาซ้ือวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก เปนตน รวมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ความเห็นท่ี
สอดคลองกันคือ ไมเพียงพอสําหรับดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีนาเห็นใจ คือ เจาหนาท่ี พมจ. ท่ีรับ
งาน สค. ตองใชโทรศัพทสวนตัวเพ่ือประสานงาน หรือใชพาหนะสวนตัวโดยไมสามารถเบิกคาใชจายดังกลาว
ไดเดินทางลงพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหงานเสร็จทันตามเวลาท่ี สค. กําหนด 
   ๓) ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ในอดีตรูจักกันในนามกิจกรรมพาลูกจูงหลานเขาวัด/
โบสถ/มัสยิด แตปรับชื่อใหมในปงบประมาณ ๒๕๕๕ เปนกิจกรรมในโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัว
ระดับตําบล (คลินิกครอบครัว) งบประมาณท่ี สค. สงตอให พมจ. เพ่ือจัดสรรใหภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรมแตละจังหวัด 
 

ตารางท่ี ๔.๒ งบประมาณจาก สค. สําหรับกิจกรรมใน 
โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล (คลินิกครอบครัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาค จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
กลาง ชัยนาท ๗๕,๐๐๐ 

พระนครศรีอยุธยา ๕๕,๐๐๐ 
ราชบุรี ๕๕,๐๐๐ 

เหนือ เชียงราย ๕๕,๐๐๐ 
ลําพูน ๕๕,๐๐๐ 
เพชรบูรณ ๙๐,๐๐๐ 
กําแพงเพชร ๓๕,๐๐๐ 
นครสวรรค ๗๕,๐๐๐ 

ใต พังงา ๗๕,๐๐๐ 
ยะลา ๕๕,๐๐๐ 
สงขลา ๕๕,๐๐๐ 
สุราษฎรธานี ๕๕,๐๐๐ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ๕๕,๐๐๐ 
ยโสธร ๕๕,๐๐๐ 
สกลนคร ๕๕,๐๐๐ 
สุรินทร ๕๕,๐๐๐ 
อุดรธานี ๕๕,๐๐๐ 

ตะวันออก จันทบุร ี ๓๕,๐๐๐ 
ตราด ๕๕,๐๐๐ 

สระแกว ๕๕,๐๐๐ 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๒๗ 

 
     กระบวนการท่ีดําเนินการ (ขอมูลสนทนากลุมเจาหนาท่ี สค.) ประกอบดวย 
     ๑) จัดทําหนังสือขอความรวมมือในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด 
     ๒) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
     ๓) ประสานการจัดงบประมาณทุนการศึกษาใหกับพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
     ๔) จัดทํา สงสื่อสมุดพกใหพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีดําเนินกิจกรรม 
     ๕) รวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเบื้องตน/การดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการจัดทําสรุป
โครงการ 
     สําหรับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุน เจาหนาท่ี พมจ. มี
ความเห็นวาโดยแนวคิดของโครงการ/กิจกรรมนี้เปนเรื่องท่ีดี นาสนับสนุนแตบางพ้ืนท่ีสะทอนวา “เลิกทําไป
แลว” การท่ีเลิกทํานาจะสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหมในการเก็บขอมูลความเขมแข็งของครอบครัว 
อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมเห็นวานาจะตองทําตอไปเพราะเปนเรื่องท่ีเขากับวิถีชีวิต เด็กท่ีเขารวมโครงการ
อยางตอเนื่องตามกติกาก็จะมีทุนการศึกษามอบใหเปนรางวัล ภาคีเครือขายท่ีรวมดําเนินการ คือ วัดและ
โรงเรียน กิจกรรมนี้ทําในวันพระ โดยตักบาตร ฟงเทศนปละ ๗ ครั้ง จัดกิจกรรมในชวงวันพระหรือวันหยุดบาง
แหง เชน ขอมูลจากจังหวัดชัยนาททํากิจกรรมใน ๓ พ้ืนท่ี เนน “บวร” ทําคลินิกครอบครัวโดยบูรณาการกับ 
ศพส. และคาราวานเด็ก หรือเทศบาลตําบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิสนับสนุนงบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท และนําเขาเทศบัญญัติเพ่ือจะไดทํากิจกรรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง ศพค. หลายแหงเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการนี้ รวมท้ังนักพัฒนาชุมชนของ อปท. ก็มีสวนรวมรับผิดชอบดวย ในบางจังหวัด เชน จังหวัด
ยโสธรระบุวาเปนแนวคิดท่ีดีแมไมมีงบประมาณก็สามารถทําได อยางไรก็ตาม ในทัศนะของเจาหนาท่ี พมจ. 
แลวมีความเห็นวา โครงการ/กิจกรรมนี้มีความซํ้าซอนเพราะบางโรงเรียน บางชุมชนทําอยูแลว รวมท้ัง
หนวยงานภายในกระทรวงเดียวกันก็มีลักษณะกิจกรรมคลายๆ กัน จึงเทากับเพ่ิมภาระงานโดยไมจําเปน ขอมูล
สะทอนกลับลักษณะนี้อาจสงผลให สค. ตัดสินใจยุติโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ทําใหหลายพ้ืนท่ีท่ี
ประสงคจะทําตอตางรูสึกผิดหวังและเสียดายโครงการดีๆ ท่ีนาจะไดรับงบประมาณสนับสนุนตอไป 
   ๔) การสํารวจสถานการณความเขมแข็งครอบครัว  
    เปนกิจกรรมท่ีอยูในโครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันครอบครัว สค. จัดสรรงบประมาณใหสํานักงาน พมจ. เปนแกนกลางประสานเครือขายจังหวัดละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ขอมูลท่ีไดรับจากเวทีสนทนากลุมซ่ึงสวนใหญเปนเจาหนาท่ีของสํานักงาน พมจ. ใหขอมูลวา 
จัดสรรงบประมาณใหเก็บขอมูล ๒ ตําบล มีแบบสํารวจซ่ึงสวนกลางสงมาให ผูท่ีรับแบบสอบถามไปทําสวน
ใหญคือ ศพค. โดยมี อสม. และ/หรือ อพม. (สวนใหญเปนคนๆ เดียวกัน) เปนผูสํารวจมีท้ังแบบสํารวจระดับ
ครอบครัวและชุมชน จัดอบรมเจาหนาท่ี อปท. กอนสงแบบสอบถามเพ่ือใหเขาใจตรงกัน แนะนําแนวทางการ
เก็บขอมูลและการคียขอมูล ซ่ึงเปนงานท่ีจะตองทําทุกป ขอสังเกตท่ีไดรับ คือ ขอมูลท่ีตองการในแบบสอบถาม 
เปนประเด็นท่ีทุกๆ อปท. สํารวจอยูแลวทุกป อปท. มีขอมูลของพ้ืนท่ีท้ังกวางและลึก บางจังหวัดมีขอมูลของ
ศูนยปฏิบัติการประจําจังหวัด (POC – Provincial Operation Center) การสํารวจเพียง ๒ พ้ืนท่ีจึงไมอาจ
เปนตัวแทนของจังหวัดได นอกจากนั้น ยังใหเวลาเก็บขอมูลนอยเกินไป เจาหนาท่ี/ผูเก็บขอมูลทําไมทัน จึงเกิด
การตั้งคําถามเก่ียวกับความนาเชื่อถือของขอมูลวาเก็บขอมูลเองหรือขอมูลจากรายงานของ อปท. ท่ีมีอยูแลว 
ประกอบกับหลายคําถาม เปนคําถามท่ีลึกและตอบยาก มีท้ังคําถามเชิงบวกและเชิงลบ สงผลตอความเขาใจ
และความถูกตองในการคียขอมูล ท่ีนาเสียดาย คือ ขอมูลท่ีรวบรวมไวไมไดถูกนําไปใช พมจ. ทุกจังหวัดจึงตกท่ี
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นั่งลําบาก ตองรับฟงและชวยประสาน สค. ตอ เม่ือเจาหนาท่ี อปท. ไมเขาใจเก่ียวกับขอคําถามใน
แบบสอบถาม 
   ๕) การสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
    กิจกรรมนี้อยูในกิจกรรมหลักท่ี ๒ ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว โดยโครงการท่ีไดรับนโยบายมาปฏิบัติ คือ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
คุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงดําเนินการใน ๒ ลักษณะ ดังนี้  
    ๕.๑ การจางเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใน
ตําแหนงพนักงานอัตราจาง งบประมาณท่ีไดรับมาบริหารจัดการโดยจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานอัตราจาง 
๑๐๙,๙๒๐ บาท/คน/ป/จังหวัด ซ่ึงสํานักงาน พมจ. เปนผูสรรหาวาจางดวยสัญญาปตอปเพ่ือรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทาง
ปฏิบัติการจางพนักงานอัตราจางเปนไปตามระเบียบของ สค. แตพนักงานอัตราจางหลายจังหวัดตอง
รับผิดชอบงานหลายหนาท่ีในลักษณะ “รวมดวยชวยกัน” เพราะมีเจาหนาท่ี พมจ. ไมเพียงพอกับภาระงาน
ประจํา พนักงานอัตราจางทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายและตองไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ฯ 
เพ่ือใหไดบัตรพนักงาน ซ่ึงเปรียบเสมือนใบผานทางเม่ือตองกาวเขาไปชวยเหลือ คุมครอง Case แตหลายคนยัง
ไมไดบัตรพนักงานแมวาการอบรมลวงเลยมาแลวเปนป นอกจากนั้น การตรวจสุขภาพจิตซ่ึงทุกคนตองตรวจ
โดยออกคาใชจายเองนาจะเปนภาระหนาท่ีสําหรับผูท่ีไดรับเงินเดือนเพียง ๑๔,๐๒๐ บาท และไมมีสวัสดิการ
อ่ืนๆ การขาดแคลนพนักงานในตําแหนงนี้มีใหเห็นในทุกจังหวัดเพราะความไมม่ันคงในหนาท่ีการงานอัน
เนื่องจากสัญญาจางปตอป สงผลใหจําเปนตองออกไปหางานทําท่ีมีความม่ันคงกวา ไมเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน รวมท้ังมีหลักประกันดานความรายไดและสวัสดิการท่ีดีกวาเปนท่ีนาสังเกตวามีสํานักงาน พมจ. 
บางแหง เชน  จังหวัดจันทบุรี มีพนักงานอัตราจางมาแลวถึง ๔ คน แตละคนลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน ท่ีจังหวัด
สระแกวและจังหวัดตราด มีพนักงานมาแลว ๒ คน เปนตน 
    ๕.๒ การจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรง แตละจังหวัดไดรับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ – 
๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔.๓ งบประมาณท่ีสํานักงาน พมจ. ไดรับจาก สค. เพ่ือรณรงคยุติความรุนแรง 
 

ภาค จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
กลาง ชัยนาท ๓๐,๐๐๐ 

พระนครศรีอยุธยา ๓๐,๐๐๐ 
ราชบุรี ๔๕,๐๐๐ 

เหนือ เชียงราย ๕๐,๐๐๐ 
ลําพูน ๔๐,๐๐๐ 
เพชรบูรณ ๔๕,๐๐๐ 
กําแพงเพชร ๕๐,๐๐๐ 
นครสวรรค ๕๐,๐๐๐ 

ใต พังงา ๓๐,๐๐๐ 
ยะลา ๔๕,๐๐๐ 
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ภาค จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
สงขลา ๕๐,๐๐๐ 
สุราษฎรธานี ๕๐,๐๐๐ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ๕๐,๐๐๐ 
ยโสธร ๓๐,๐๐๐ 
สกลนคร ๕๐,๐๐๐ 
สุรินทร ๕๐,๐๐๐ 
อุดรธานี ๕๐,๐๐๐ 

ตะวันออก จันทบุร ี ๓๐,๐๐๐ 
ตราด ๓๐,๐๐๐ 

สระแกว ๓๐,๐๐๐ 

    
      ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรง เริ่มตนจากสํานักงาน 
พมจ. ตองตั้งเรื่องในชวงเดือนตุลาคมและสงให สค. พิจารณาและสงตอยังสํานักงานปลัดกระทรวง (สป.) จน
ข้ันตอนสุดทายสงกลับมาท่ี พมจ. กิจกรรมนี้ตามปกติจัดตรงกับวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายนของทุกป แตใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ซ่ึงควรจะจัดไดในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประสบกับปญหาน้ําทวมทําใหงบมาไม
ทัน (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรี) มีการประสานงานกับภาคีเครือขายท้ัง
กลุมสตรี ศพค. อบต. บางแหง ตํารวจ อัยการ บานพักเด็กและครอบครัว ศพส. รพ. รพ.สต. ประชาสัมพันธ
จังหวัด ซ่ึงผูรวมงานมาจากหลากหลาย เนื่องจากลักษณะงานเปนการรณรงคเพ่ือใหคนสวนใหญรับรูและรวม
สอดสอง เฝาระวังความรุนแรงในครอบครัว ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดมีท้ังการอบรมใหความรูเก่ียวกับความรุนแรง
ในครอบครัว สาระสําคัญของ พ.ร.บ.ฯ การบรรยายโดยนักวิชาการ การเดินรณรงค ติดริบบิ้นสีขาวสําหรับเพศ
ชายท่ีมารวมกิจกรรมและท่ีจังหวัด 
 
สวนท่ี ๒ การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 
  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อาจพิจารณาได ๒ ระดับ คือ  
 
  ๑. ระดับจุลภาค  
 
   ผูท่ีไดรับผลจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จําแนกได ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน ดังนี้ 
   - บุคคล คําวา บุคคลในท่ีนี้หมายรวมตั้งแตผูท่ีรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชน
แตละคนท่ีไดมีโอกาสเขาถึงกิจกรรมและมีสวนรวม โดยภาพรวมสิ่งท่ีไดก็คือ การพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถท่ีไดเขาไปรับการอบรม ไดแก ความรูเก่ียวกับกฎหมายฉบับตางๆ อาทิ พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลายคนท่ีระบุวาตนมีพัฒนาการดานความคิดและมี
สวนรวมจัดการปญหาของชุมชนท่ีสําคัญ คือ กลุมเสี่ยง ไดแก เด็กวัยรุนกับการตั้งครรภไมพรอมและกลุมเสี่ยง
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ตอการติดสิ่งเสพติด มีความพรอมเบื้องตนในการปองกันตนเอง นอกจากนี้ หลายๆ พ้ืนท่ีไดระบุผลท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ดังนี้ 
    จังหวัดลําพูน  มีศักยภาพในการเขียนโครงการ 
    จังหวัดชัยนาท  ครอบครัวเรียนรูความสําคัญของการถอดบทเรียน 
    จังหวัดสกลนคร  ครอบครัวดีข้ึน เด็กปฏิบัติตัวดีข้ึน มาขอคําปรึกษามากข้ึน 
    จังหวัดยะลา  สตรีกลาแสดงออกมากข้ึน สตรีหมายไดรับความชวยเหลือ 
    จังหวัดสุรินทร  เด็กกลาหยิบถุงยางและกลาพูด 
   - ครอบครัว จากโครงการ/กิจกรรมท่ีเนนกลุมเปาหมายเปน “ครอบครัว” แมผูรับผิดชอบ
โครงการฯ หลายพ้ืนท่ีไมสามารถดึงครอบครัวเปาหมายท่ีไมเขมแข็งเขามารวมกิจกรรมได แตผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีครอบครัวตางๆ เขามารวมกิจกรรมไมวาจะเปนคายครอบครัว ครอบครัวสัมพันธหรือในลักษณะอ่ืนๆ 
ประเมินไดไมชัดเจนนักเนื่องจากแตละปจัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียวเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูเขารวมสนทนากลุม
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสังเกตและสนทนากับบางครอบครัวท่ีเขารวมกิจกรรม พบวา สมาชิกครอบครัวมี
ความสุขท่ีไดโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความเขาใจระหวางกัน (ในวันทํากิจกรรม) และตอๆ มาซ่ึงระบุ
ไมไดวา “ยั่งยืน” นานเทาใด นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางสมาชิกมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีท่ีตองคางคืนแลว ยิ่งกอใหเกิดความใกลชิดและเขาใจกันมากกวาเดิม
   - ชุมชน เปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีไดรับทราบขอมูลจากผูเขารวมสนทนากลุมวาการไดมีโอกาส
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีเจาหนาท่ี พมจ. ประสาน สงมาใหพ้ืนท่ีดําเนินการนั้นอยางนอยๆ ในบาง
พ้ืนท่ี (ชุมชน) ศพค./อบต. ก็เขามาจัดการปญหาโดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน สงผลใหคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีข้ึน รวมท้ังไดแลกเปลี่ยน พูดคุยปญหาและจัดการปญหาของชุมชน ดังเชน 
  
    จังหวัดลําพูน ชุมชนจัดประชุม หากลุมเปาหมาย เชน ผูนํา กลุมเด็ก สตรี 

ครอบครัว เพ่ือมาประชุมปรึกษาหารือในเรื่องปญหาในหมูบาน 
จากนั้นมีการขยายผลสูหมูบานเพ่ือใหหมูบานไปดูปญหาและมา
พูดคุย นําไปสูการแกไข 

    จังหวัดกําแพงเพชร  เม่ือกอนคนในตําบลไมมองเห็นความสําคัญ หากทําโครงการเขาไม
ชวยคิด เราคิดอยูคนเดียวถามใครก็ไมสนใจ ตั้งแตมีงบประมาณมี
กิจกรรม ไปวัด มีคาย ไปดูงาน เกิดแผนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในครอบครัว เขาเสนอแผนวาทําอะไรตอไป สามารถ
เชื่อมงบ เวลาทํากิจกรรมเขาเขารวมมาก เขาเห็นวาเขามีสวนรวม
เขาสามารถผลักดันสิ่งท่ีตองการได  

     จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการไดมาวิเคราะหปญหาสถานการณในพ้ืนท่ี พบปญหา
เรื่องยาเสพติดเปนปญหาสําคัญ ทางเทศบาลตําบลก็ไดเนน
แกปญหาท่ีจุดนี้ใหเบาบางลง 

     จังหวัดสุรินทร คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน เราคนหนึ่งในหมูบานเอาปญหา
ของเขาใหหนวยงานรับทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข  

 
 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๓๑ 

 
  ๒. ระดับมหภาค 
   จากยุทธศาสตรการทํางานท่ีสําคัญท้ัง ๓ ดานของ สค. อันประกอบไปดวย การเสริมสราง       
ความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและการพัฒนากลไกการทํางาน
ดานสตรีและครอบครัวนั้น ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทองถ่ินท่ีได
รวมกันขับเคลื่อนตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป โดยเฉพาะป ๒๕๕๕ สามารถตอบสนองยุทธศาสตรของ สค. ได
ใน “ระดับหนึ่ง” ซ่ึงไมอาจระบุไดอยางชัดเจน เนื่องจากเหตุผลสําคัญหลายประการ ดังนี้ 
   ๑) งบประมาณท่ีสงผานสํานักงาน พมจ. ลงพ้ืนท่ี มีลักษณะกระจายเทาๆ กัน มีจํานวน “นอย” 
สงผลตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมในจํานวนจํากัด โดยบางพ้ืนท่ีระบุวา “งบ ๑ หม่ืนบาทก็ไดเปาหมาย
ตามจํานวนงบ ๑ หม่ืนบาท” สวนมากถาทําโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวก็จะไดกลุมเปาหมาย
ประมาณ ๓๐ ครอบครัวๆ ละ ๒-๓ คน ประมาณ ๑๐๐ คน กรณีจัดกิจกรรม ๑ วัน แตถาหากจัดในรูปคาย
ครอบครัวก็ตองคางคืน กลุมเปาหมายก็จะลดขนาดลงเพราะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน จํานวนครอบครัวลดลงเหลือ 
๒๐ ครอบครัว ท่ีนาสังเกตไมวาจะจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามกลุมเปาหมายมักเปนกลุมเดิมๆ บางกรณีหากงบท่ีได
จาก สค. ไมพอ ก็ตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน การจะเหมาเอาวาเปนความสําเร็จเพราะไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สค. ดูจะไมเปนธรรมเทาใดนัก ยิ่งโครงการ/กิจกรรมใดๆ ท่ีตองนําไปบูรณาการท้ัง
งาน เงิน คน ก็จะยิ่งยากในการตอบอยาง “ฟนธง” 
   ๒) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เกือบทุกโครงการ/กิจกรรมในแตละปทําแค ๑ วันจบ ยกเวน
โครงการ/กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง แตละปจะทํากิจกรรมอยางนอย ๗ ครั้ง แตก็ได
นักเรียน/เด็กกลุมเดิมๆ สวนการจางพนักงานอัตราจางท่ีดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็มีลักษณะการจาง
ปตอป แมวา Case จะทยอยเขามาหรือไดรับแจงมากข้ึนแตก็ตอบไดยากเชนกันวาเปนผลมาจากงบประมาณ
ของ สค. เพราะงาน OSCC มีทีมสหวิชาชีพเขามามีสวนชวยขับเคลื่อนงานไดมาก เชน อัยการจังหวัด ศาล 
ตํารวจ แพทยพยาบาล บานพักเด็กและครอบครัว เปนตน 
   ๓) ลักษณะกิจกรรมซํ้าๆ เหมือนเดิมทุกป คนทําก็ทําพอแคใหงานเสร็จทัน คนเขาก็เขารวมแบบ 
“เกรงใจ” อยูครบบางไมครบบาง หวงเรื่องปากทองของครอบครัว หลายกิจกรรมหาคนเขารวมกิจกรรมยาก 
เพราะชื่อโครงการทําใหสะดุด ไมกลาเขามารวม ไมอยากถูกเพงเล็งหรือถูกตัดสิน เชน ครอบครัวกลุมเสี่ยง 
เยาวชนกับยาเสพติด ตั้งครรภกอนวัยอันควร แมวัยใส เปนตน การไดรับความรวมมือท่ีมิไดเกิดจากการ
ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมและ/หรือมิใชดวยความสมัครใจก็ไมสามารถระบุระดับความสําเร็จของ
การตอบสนองยุทธศาสตรระดับหนวยงานได สวนเรื่องสตรี หากจะตอบคําถามเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนก็คงตอง
ตอบไดเชนเดียวกันคือ “ระดับหนึ่ง” เนื่องจากความเสมอภาคทางเพศยังคงปรากฏใหเห็นอยู นอกจากนั้น 
ศักยภาพของสตรีท่ีเห็นเปนรูปธรรมก็นาจะเปนเรื่องบทบาทของการเมืองโดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน แตก็พูด
ไมไดเต็มปากวาเปนผลมาจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบจาก สค. เพราะนักการเมืองทองถ่ินสตรี
สวนมากมีฐานเสียงทางการเมืองในลักษณะท่ีเปน “ทายาท” และสั่งสมบารมีท้ังจาก “สามี” และ “ดวย
ความสามารถของตนเอง” 
   ๔) การเมืองทองถ่ิน/ผูบริหาร/ผูนํา/นโยบายของทองถ่ิน เปนท่ียอมรับกันในทุกเวทีสนทนากลุม
วา การเมืองทองถ่ินมีบทบาทสําคัญมากตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เทาท่ีปรากฏเปนขอมูลจากการ
ติดตามประเมินผลหากผูบริหาร/ผูนําในระดับทองถ่ินมี ๒ ข้ัว คือ หากผูบริหารทองถ่ินหมดวาระและผูบริหาร
คนใหมเขามา อยูคนละกลุม คนละพวก โครงการ/กิจกรรมท่ีผูบริหารคนกอนท่ีไดดําเนินการจะไมไดรับ
ความสําคัญ ไมดําเนินการตอ หรือบางครั้งผูบริหารบางคนเนนโครงสรางพ้ืนฐานมากกวาคุณภาพชีวิตของ



๓๒ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
ประชาชนในขณะท่ีบางคนเนนงานสงเสริมคุณภาพชีวิตจะผลักดันเขาไปสูเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน บางทองถ่ินสนับสนุนทรัพยากรสําหรับกลุม/องคกร เชน สถานท่ีจัด
ประชุมอบรม สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม เปนตน อยางไรก็ตาม บางจังหวัดระบุ
วานักการเมืองระดับชาติมีบทบาทสําคัญดานการสนับสนุนคาใชจายดวย 
   ๕) ภาระงานของ พมจ. และ อปท. ท้ัง ๒ หนวยงานรับเปนภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติใหลุลวง ตรง
เวลาและตามเปาหมายท่ี สค. กําหนดไวแมจะมีภารกิจมากก็ตาม เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานตองรับภาระงานนี้โดย
ถือเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ มีบางแหงท่ีนอกจากจะเปนหนาท่ีแลวยังบวก “ใจ” ไวดวย จึงทําใหสนุกกับงาน แต
ปรากฏการณท่ีเห็นและถือวาเปนขอจํากัดอยางหนึ่งของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน คือ การ
โยกยาย เปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดวยเหตุผลตางๆ กัน จึงทําใหขาดความตอเนื่องและการสานตอ
หยุดชะงัก ขวัญกําลังใจก็จําเปนสําหรับเจาหนาท่ีดวยเชนกัน “งานหนัก เหนื่อย” แตขาดการบํารุงขวัญ
กําลังใจซ่ึงนับวันแตจะทํางานถดถอยลง 
   ๖) แหลงงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม “งบนอย” คือ คําพูดติดตามของ
ผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญแตก็เปนเรื่องท่ีตองยอมรับ เพราะจํานวนงบประมาณท่ีปรากฏตามเอกสาร
วงเงินยังคงเทาเดิมมาโดยตลอดในขณะท่ีคาครองชีพ คาน้ํามันและอ่ืนๆ สูงข้ึน ยกเวนคาจางพนักงานอัตราจาง
ท่ีไดรับการปรับตามฐานเงินเดือนขาราชการ ภายใตขอจํากัดนี้ ผูปฏิบัติงานท้ังหลายจึงตองแสวงหาแหลงทุน
ตางๆ มารวมดวยชวยกัน เพ่ือใหงานดําเนินไปได ในทางกลับกันทองถ่ินอาจไมตองแสวงหางบประมาณดวย
ตนเอง เพราะมีหลายหนวยงานท่ีพรอมสนับสนุนงบประมาณและโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหทองถ่ินดําเนินการ 
ลักษณะเชนนี้เรียกไดวา “งานเขา” เต็มๆ จึงตองใชวิธีการ “บูรณาการ” ไมเชนนั้นท้ังคนทําและคนเขารวม
กิจกรรมจะตองทํา/เขารวมกิจกรรรมซํ้าๆ จนไมตองทําอยางอ่ืน หนวยงานท่ีมีงบลงมายัง อปท. ไดแก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน เปนตน (โปรดดูแผนภาพท่ี ๔.๑ 
และ ๔.๒) 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลลัพธจากการ
ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

ระดับจุลภาค 

บุคคล 

มีโอกาสเขารวมกจิกรรม พัฒนาทักษะ ความรู 
ความสามารถ พัฒนาความคิด 

มีสวนรวมจัดการปญหาชุมชน 

ครอบครัว 

ทํากิจกรรมรวมกัน 

เขาใจกัน 

ความสัมพันธดีขึ้น 

ชุมชน 

มีสวนรวมจัดการปญหา
ชมชน 

คุณภาพประชาชน
ชีวิตดีขึ้น  

ประชาชนไดแลกเปล่ียน 

ระดับมหภาค 

งบประมาณ 

กระจายเทากัน แต “นอย” 

ระยะเวลาจดั
กิจกรรม 

สวนใหญ ๑ วันจบ 

ลักษณะ
กิจกรรม 

ซํ้า 
เหมือนเดิม

ทุกป 

การเมือง 
ทองถ่ิน 

ผูบริหาร/
นโยบายไม
แนนอน 

ภาระงานของ 
พมจ. และ อปท. 

จนท. โยกยาย 
เปล่ียนแปลงบอย 

ภารกิจมาก   
แตทําใหลุลวง 

ทําดวยใจ 

แหลง
งบประมาณ 

จากหลายหนวยงาน 

บูรณาการงบประมาณ 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๓๓ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ การตอบสนองยุทธศาสตรของ สค. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   จากเหตุผลขางตน จึงสามารถตอบยุทธศาสตร สค. ไดเพียงแค “ระดับหนึ่ง” เทานั้น 
 
   นวัตกรรม การเรียนรูและพัฒนา การขยายผล 
 
   ผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม ไดภาพท่ีชัดเจนจาก ๒๐ จังหวัด 
จําแนกตามหัวขอได ดังนี้ 
 
   ๑. นวัตกรรม “บูรณาการงาน เงิน คน” 
 
     กอนปงบประมาณ ๒๕๕๕ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ยังคงมีลักษณะท่ีไมไดเกิดการ  
บูรณาการในทุกๆ สวนท่ีเก่ียวของ อาทิ บูรณาการงาน เงิน คน แตในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนปท่ีไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณน้ําทวม ทําใหเกิดการควบรวมท้ังงาน งบประมาณและคนเขาดวยกัน โดยยึด
เปาหมายท่ีงานตองเสร็จทันตามเวลา ผลจากการดําเนินงานในลักษณะดังกลาวนับเปนนวัตกรรมการทํางานท่ี
หลายฝายเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากประหยัดท้ังเวลาและคนทํางาน รวมท้ังไดงานตามวัตถุประสงค ท่ีสําคัญ
คือผูเขารวมกิจกรรมไมตองเสียเวลาในการประกอบอาชีพเพ่ือเขามาใหความรวมมือบอยๆ ภาพงานท่ีออกมา 
“ดูดี” มีกิจกรรมหลากหลาย 
     ตัวอยางจังหวัดท่ีใชวิธีการดําเนินงานในลักษณะ “บูรณาการงาน เงิน คน” ไดแก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีใชคําวา “ผนวกงาน” จังหวัดราชบุรี ใชคําวา “ขมวด” งาน หรือท่ีจังหวัดเชียงรายระบุ
วา “งบ ๑ หม่ืนท่ีจัดกิจกรรม ๒ วัน ตองบูรณาการรวมกันกับโครงการ CAG”  
     บูรณาการท่ีพบ มีท้ังระดับ พมจ. อปท. คณะกรรมการพัฒนาสตรี และ ศพค. สําหรับ
องคกรระดับพ้ืนท่ี ไดแก อปท. คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ ศพค. ความเดนชัดของ ศพค. ท่ีบูรณาการงาน 

  

     

 

 

                                                                                                                             

 

 

อปท. 

สสส. 

ก.แรงงาน 

ก.สาธารณสุข 
ก.ยุติธรรม 

ก.มหาดไทย 

พก. (คนพิการ) 

สท. (เด็กและ
เยาวชน) 

สค.  
(ศพค./สตรี) 

หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ครอบครัว

เขมแข็ง? 

เครือขาย? 

งบ ๑ หมื่น ทาํ 

๑ คร้ัง/ป สสส. 

๓๖ ลาน/๓ป 

คุณภาพชีวิต? 

งานเสร็จ VS สําเร็จ เพราะ สค. ...??? 

แหลงงบประมาณ 



๓๔ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
เงิน คน ก็เนื่องมาจากในพ้ืนท่ีนั้นๆ มีโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเปนไปในทิศทางเดียวกันและเวลาท่ีจัด
โครงการ/กิจกรรมทําไดในวัน – เวลาเดียวกันดวย 
 
  ๒. การเรียนรูและพัฒนา 
 
   ในดานการเรียนรูและพัฒนาของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทํางานท้ังในระดับสวนกลาง 
ระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน ปรากฏวา การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ดาน ลวนสงผลตอการพัฒนางานได
ท้ังสิ้น หากจะจําแนกการเรียนรูและพัฒนาของเจาหนาท่ีในแตละระดับแลว ผลปรากฏดังนี้ 
 
   ๒.๑ สวนกลาง  
 
     ลักษณะการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากรมีท้ังการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนางาน 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแกผูเก่ียวของท้ังระดับจังหวัดและทองถ่ิน ดังนี้ 
     ๑) การปรับปรุงงาน สิ่งท่ีนาประทับใจเปนอยางยิ่ง คือ การนําขอเสนอแนะในพ้ืนท่ีมา
ปรับปรุงงานท่ีเก่ียวของ เชน การปรับปรุงแบบรายงาน การดําเนินกิจกรรมใหเขาใจงายข้ึน การสรางข้ันตอน
การทํางานท่ีเนนใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายและกฎหมาย การมุงเนนงานวิจัยจากรูปแบบการวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมเปนการวิจัยเชิงนโยบาย การลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน 
     ๒) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายเงินอุดหนุน ศพค. แตเดิมจายเงินอุดหนุน ศพค. ศูนย
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแตเริ่มสนับสนุนในปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนตนมา จนถึงปงบประมาณ ๒๕๕๕ ซ่ึง
ผลจากการติดตามประเมินผลระบุวา ๑๐,๐๐๐ บาท “นอยเกินไป ไมเพียงพอสําหรับหลายๆ ศูนย จึงทําให
เกิดแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจายเงินอุดหนุนดวยการใหพ้ืนท่ีเขียนโครงการเสนอมาท่ี สค. โดยตรง 
ผานคณะกรรมการพิจารณาอุดหนุนตามระเบียบ สค. ซ่ึงกําหนดรูปแบบการสนับสนุน ๓ รูปแบบ คือ 
      - สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการละ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท  
      - สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการละ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท  
      - สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการละ ๕๐,๐๐๐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
     ๓) การพัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถสรางกลไกการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ ยังเรียนรูและพัฒนาระบบงานผาน Application ตางๆ เพ่ือใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองนโยบายภาครัฐในการใช IT มาชวยสําหรับการทํางาน E – Government รวมท้ัง
การติดตามงานในพ้ืนท่ีท่ีทําใหทราบปญหาอุปสรรคซ่ึงเปนประโยชนตอการปรับปรุงงานท่ีตรงกับสาเหตุท่ี
แทจริงตอไป 
     ๔)  การจัดทําคูมือและกําหนดแนวทางท่ีแนนอนเพ่ือชวยใหเครือขายทํางานไดงายข้ึนและ
เขาใจในกระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน 
     ๕) การเรียนรู กระบวนการ/ข้ันตอนการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องการทํางานดาน
ครอบครัว หรือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและการบริหารจัดการโครงการ 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๓๕ 

 
     ๖) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะใชเทคโนโลยีแลวยังตองการการสื่อสาร
ในลักษณะท่ีเปนการพบปะพูดคุยกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันอันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธและการรับรู
วัตถุประสงค เปาหมายการทํางานท่ีชัดข้ึน รวมท้ังการใช Social Media มากข้ึน  
     ๗) การทํางานบนพ้ืนฐานของความตองการหรือความพรอมท่ีประสงคจะทํา โดยการ
สํารวจความสนใจและความตองการท่ีแทจริงกอนดําเนินการในข้ันตอนการโอนงบประมาณ 
     ๘) การนําแนวคิดการกําหนดมาตรการพิเศษเพ่ือใชในการแกปญหาใหกลุมเปาหมายของ
หนวยงาน เชน มาตรการ Gender Quotas, Gender Responsive Budgeting  
     ๙) การนําเทคนิค กลยุทธตางๆ ท่ีไดจากการสังเกตการณการทํางานของทีมท่ีปรึกษาท่ีมา
ปรับใชในการติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการของ สค.  
 
   ๒.๒ สวนภูมิภาค  
 
     การเรียนรูและพัฒนาของเจาหนาท่ีในสวนภูมิภาค พบวา แตละจังหวัดผูท่ีทํางานเก่ียวของ
กับโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณจาก สค. ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ี พมจ. และภาคีเครือขายซ่ึงก็คือ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทํางาน ศพค. รวมท้ังเจาหนาท่ี อปท. ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาท้ังดาน
ตนเอง ดานการทํางานและดานการเมือง ดังนี้ 
     ๑) ดานตนเอง การเรียนรูวาสัมพันธภาพท่ีใชในการทํางานนั้น จําเปนมากตองใช
สัมพันธภาพสวนตัว โดยเฉพาะในการติดตอประสานงาน การใหความเปนกันเองจะทําใหไดรับความรวมมือ
รวมใจอยางมาก การพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตน ซ่ึงไดแก การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง กลาแสดงออก 
ลงชุมชนสมํ่าเสมอ ทําใหคุนเคยกับประชาชนในชุมชน 
     ๒) ดานการทํางาน การเรียนรูท่ีสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทํางาน ปรากฏวามีท่ีนาสนใจ
หลายประการ อาทิ การทํางานภายใตขอจํากัด (เงิน – คน – เวลา) คนทํางานตองมีท้ังเงินและท้ังใจ “ใจมีแต
ไมมีตังคก็ลําบาก” (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดกําแพงเพชร) หรือ “ไมมีเงิน งานก็ไมอยู” (ขอมูลสนทนากลุม
จังหวัดสุรินทร)  
      นอกจากนี้ ยังเรียนรูความสําคัญของเครือขาย โดยเฉพาะเครือขายสตรีซ่ึงสําคัญมาก
สําหรับการทํางาน (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดจันทบุรี) การเรียนรูเก่ียวกับสตรีในแงมุมของการพัฒนาท่ีระบุใน
เวที คือ สตรีกลาแสดงออกมากข้ึน สตรีท่ีจะกาวข้ึนสูเวทีการเมือง ครอบครัวจะตองพรอม “สามีข้ีหึง” เปน
อุปสรรคของการพัฒนาสตรี (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดสุรินทร) “ผูหญิงพูดเยอะ มีท้ังขอดีขอเสีย สวนผูชาย
พูดนอยถาทําก็ทําจริง” (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดอุดรธานี) 
     ๓) ดานการเมือง ตองยอมรับวาท่ีผานมาการเมืองทําใหปนปวน การเมืองมีการเปลี่ยนข้ัว 
นักการเมืองทองถ่ินสําคัญตอความสําเร็จของงาน (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดราชบุรี) 
     การพัฒนาท่ีสําคัญและถือเปนจุดเดนมากก็คือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีงายและ
พรอมจะใหเจาหนาท่ีในสํานักงานฯ ทํางานไดงายข้ึน สามารถเรียนรูไดหากคนเดิมยายไปประจําท่ีอ่ืน หรือ
ลาออก (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดสุราษฎรธานี) 
      มีขอสังเกตบางประการเก่ียวกับการวัดผลความสําเร็จของงานจากผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึง
พิจารณาผูเขารวมท้ังเกาและใหม ซ่ึงเรื่องนี้ตองพิจารณาจากลักษณะโครงการ หากเปนเชิงคุณภาพท่ีตองการ
ความตอเนื่องเพ่ือวัดความเปลี่ยนแปลงก็จําเปนตองประเมินจากผูเขารวมกิจกรรมเดิมมากกวา 



๓๖ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
     ประการสุดทาย การแกปญหาคณะทํางาน ศพค. และ/หรือภาคีเครือขายการเขียนโครงการ
ไมได เจาหนาท่ี พมจ. จึงพัฒนาการเขียนโครงการท่ีอยูในรูปของ Handy Drive และ Print ออกมาใหอาน 
เลือกและเพ่ิม/ปรับขอความใหสอดคลองกับโครงการท่ีแตละแหงตองการเสนอไดทันที เรียนรูทุกอยาง  
“พรอมทํา” 
 
  ๓. การขยายผล 
 
   หากจะพิจารณาการขยายผลของภารกิจหลักๆ ท่ี สค. ไดจัดสรรงบประมาณลงไปยังพ้ืนท่ีแลว 
ภาพการขยายผลท่ีคอนขางชัดเจน คือ ภารกิจดานครอบครัวท่ีดําเนินการโดยคณะทํางาน ศพค. และ อปท. 
ซ่ึงพบความเชื่อมโยงของการสานตอท้ังดานโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณบางสวนจากบางแหงและบาง
พ้ืนท่ี เชน เทศบาล/อบต. สนับสนุนงบประมาณใหทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ิน การนําแผนเขาเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติเพ่ือตั้งงบประมาณรองรับกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจของ สค. การนําขอมูลจากแผน ๓ ป มาใชเพ่ือทําสมัชชาครอบครัว ขณะเดียวกันก็นําขอมูลจากสมัชชา
ครอบครัวมาเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สค.  
   ความชัดเจนของการขยายผลถาไมนับเชิงปริมาณท่ีตองจัดตั้ง ศพค. ใหครบพ้ืนท่ีแลว ในเชิง
คุณภาพ ศพค. หลายแหงท่ีเขมแข็ง ผานการประเมินตามมาตรฐาน ศพค. และไดรับการพิจารณาใหเปน ศพค. 
ระดับดี/ดีเดน ก็นับวาเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถระบุวา “มีการขยายผล” นั่นก็คือ การมีกิจกรรมท่ีดี ตอเนื่อง
และเปนประโยชนตอประชาชน  
   นอกจากนี้ การจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชนท้ัง ศพค. และคณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับจังหวัดบางแหงก็ถือเปนการขยายผล ไดดวยเชนกัน 
   ในดานการขยายผลเก่ียวกับเครือขาย ยังมองเห็นไดไมชัดนัก เนื่องจากขอจํากัดเดิมๆ ท่ีสงผลให
เครือขายยังคงอยูในวงจํากัด สาเหตุหลักๆ ก็มักจะเกิดจากผูมีสวนรวมเปนคนเดิมๆ พ้ืนท่ีเดิมๆ งบประมาณ
เทาเดิม ทําใหจํากัดจํานวนผูเขารวมโดยปริยาย อยางไรก็ตาม การขยายผลดานสตรีมีอยูบางเม่ือองคกรสตรี
เริ่มมองเห็นการสรางทายาทผูนําสตรี ซ่ึงไดแก สภาเด็กและเยาวชน ใหเขามาเรียนรูและสานตองานไดใน
อนาคต การตั้งโรงเรียนพัฒนาผูนําสตรี (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดสงขลา) เปนอีกโครงการหนึ่งแสดงใหเห็นวา
งานดานสตรีมีการขยายผล นอกจากนี้ การมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติก็นับไดวาเปนการขยายผลท่ี
ยิ่งใหญและเปนความภูมิใจของบรรดาเหลาสตรีท่ีมีกองทุนเปนของตนเอง ในขณะท่ีครอบครัวซ่ึงเปนงาน
ระดับชาติยังไมสามารถผลักดันใหมีกองทุนครอบครัวได 
   การทํา MOU อาจนับไดวาเปนการขยายผลไดอยางหนึ่ง หากมีการสานตอ นําขอตกลงมาปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรมและจริงจัง แตในทางปฏิบัติการทํา MOU เปนเรื่องท่ีสํานักและกรมไปดําเนินการกันเอง ขาด
การติดตามผล จึงไมอาจระบุไดอยางชัดเจนวาเปนการขยายผลไดในระดับใด (ขอมูลสนทนากลุม
กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๓๗ 

 
  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 
  สวนกลาง 
 
  การประมวลผลปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ สค. โดย
ภาพรวมปรากฏผล ดังนี้ 
  ๑. นโยบายของรัฐท่ีมุงสนับสนุนใหเกิด E – Government  
  ๒. นโยบายท่ีชัดเจนจากผูบริหารและหัวหนางาน 
  ๓. นโยบายและยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับสถานการณและความตองการของกลุมเปาหมาย 
  ๔. ระบบงานโดยเฉพาะระบบบัญชีท่ียังคงตองทําท้ังเอกสารและพิมพเขาระบบ 
  ๕. ระบบขอมูล ศูนยขอมูล 
  ๖. ความรวมมือของสํานัก/กอง 
  ๗. ภารกิจท่ีลนมือของเจาหนาท่ีท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 
  ๘. ความรู ความเขาใจในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
  ๙. ระเบียบราชการ สัญญาจาง ข้ันตอนการลงนามสัญญาและหนังสือราชการ 
  ๑๐. เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
  ๑๑. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอการบรรลุยุทธศาสตร 
  ๑๒. การใชยุทธศาสตรเปนเปาหมายในการดําเนินงาน 
  ๑๓. การพัฒนาบุคลากร 
  
  สวนภูมิภาค 
 
  จากการประมวลผลท่ีไดท้ังหมดอาจสรุปไดวาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ัง ๓ ผลผลิต ๗ 
กิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ท่ีผานมา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานนั้น ใน
ปจจัยหนึ่งๆ สามารถเปนไดท้ังปจจัยทางบวกและทางลบ ซ่ึงไดแก 
  ๑. บริบทดานพ้ืนท่ี 
  ๒. ผูบริหาร/ผูนํา/นักการเมืองทองถ่ิน 
  ๓. วิธีการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานเชิงบูรณาการ 
  ๔. แกนนํา/อาสาสมัคร ซ่ึงสวนใหญอาสาสมัครมักเปนผูหญิง 
  ๕. การประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
  ๖. นโยบาย กรอบ ทิศทางการดําเนินงาน 
  ๗. เจาหนาท่ี พมจ./อปท. 
  ๘. องคความรู (ความรูเฉพาะดานหรือความรูตามเนื้อหา) 
  ๙. สื่อ/อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือของใชสํานักงานท่ีจําเปน 
  ๑๐. การกระจายงาน การสงตองาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสรางแรงจูงใจ 
  ๑๑. ลักษณะกิจกรรมท่ีสนองตอบความตองการของพ้ืนท่ี 
  ๑๒. การใหความสําคัญแกกระบวนการเรียนรู 



๓๘ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
  ๑๓. ทุนทางสังคม 
  ๑๔. งบประมาณ 
 
  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม 
  
  ขอมูลในสวนนี้ไดมาจาก ๒ วิธีการ ท้ังการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมและจากแบบสอบถาม

ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใหเลือกกาเครื่องหมาย  หรือ   ลงในชองทํา/ไมทํา ถาทํา ใหกา

เครื่องหมาย  หรือ   ลงในสัญลักษณรูปหนาท่ีมีใหเลือก ๓ แบบ คือ    เพ่ือแสดงความพึงพอใจ
ในงานท่ีทําดวย ถาไมทํา ก็ไมตองทําเครื่องหมายใดๆ ลงในสัญลักษณดังกลาว โดยผูเขารวมสนทนากลุมทุกคน
จะตองกรอกแบบสอบถามนี้ มีขอสังเกตท่ีพบจากความคลาดเคลื่อนและความนาเชื่อถือของขอมูลภายใต
บรรยากาศและขอจํากัด ผูนําขอมูลสวนนี้ไปใชประโยชนจะตองใชวิจารณญาณและใชดวยความ
ระมัดระวังเปนอยางย่ิง ความพึงพอใจจากแบบสอบถามของผูใหขอมูลแตละกลุม ฉายภาพใหเห็นดังนี้ 
  ๑. เจาหนาท่ี พมจ. หลายแหงท่ีเจาหนาท่ีท่ีทํางานรับผิดชอบในลักษณะรวมดวยชวยกัน เพ่ือน
รวมงานรุนพ่ีรุนนองปรึกษาหารือกันมีความเห็นตามกัน บางคนนึกไมออก เนื่องจากการติดตามงานยอนหลัง
ไปมาก (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕)  จึงทําใหออกอาการละลาละลัง ไมแนใจและไมม่ันใจขณะกรอก
ขอมูล 
  ๒. เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในกระทรวงเดียวกันและ อปท. มีลักษณะไมแตกตาง
จากกลุมท่ี ๑ มีหลายคนตอบไมไดเนื่องจากไมไดรับงบประมาณจาก สค. มาทํางาน บางแหงผูเขารวมสนทนา
กลุมเพ่ิงยายมาใหม กรอกขอมูลของปใดไมอาจคาดเดาได เพราะหลายเวทีมีคนมาชา ไมไดฟงหลักการและ
วิธีการกรอกแบบสอบถามท่ีผูดําเนินการสนทนากลุมชี้แจง จึงรีบกรอกใหเสร็จแลวสงคืนทีมงาน 
  ๓. ภาคีเครือขาย ไดแก กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม. และคณะทํางาน ศพค. เขารวมการสนทนา
กลุม พบวา กลุมสตรีระดับตําบล/อําเภอท่ีเขารวมสนทนากลุมจํานวนไมนอยยังขาดทักษะการอานและไม
เขาใจวิธีการกรอกแบบสอบถาม ทําใหเกิดพฤติกรรมการ “ดูกัน” บางคนตองมีคนบอกใหตอบ เม่ือ
ผูดําเนินการสนทนากลุมอานใหฟงแลวตอบลงในแบบสอบถามพรอมๆ กัน บางคนเกรงวาถาตอบ “ไมพอใจ”   
“ไมไดทํา” จะสงผลตอการไดรับ/ไมไดรับงบประมาณ บางคนมาสายไมเขาใจแบบสอบถามและไมถาม จึงอาจ
กรอกขอมูลของปงบประมาณ ๒๕๕๖ หรือของปใด ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไมอาจลวงรูไดเลย 
  บรรยากาศการกรอกแบบสอบถามท้ัง ๓ กลุม ท่ีฉายภาพใหเห็นนี้ คณะท่ีปรึกษาไมอาจ
วิพากษวิจารณหรือทวงติงระหวางดําเนินการสนทนากลุมได เพราะตองคํานึงถึงการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย จรรยาบรรณของนักวิจัยและมารยาทสังคมท่ีตองใหเกียรติผูเขารวมสนทนากลุมทุกคน  
  ดังนั้น การนําเสนอผลท่ีไดจากแบบสอบถาม จึงจําเปนตองแยกจากผลท่ีไดโดยวิธีการสนทนากลุม  
ดังนี้ 
  ๑. ขอมูลความพึงพอใจจากเวทีสนทนากลุม  
   สวนใหญใหภาพการประเมินความพึงพอใจในระดับกลางๆ โดยเฉพาะตองาน ศพค. (ขอมูล
สนทนากลุมจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดลําพูน) บางแหงประเมินวาไมคอยพอใจ อยากให ศพค. มีคุณภาพ
มากกวานี้ (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดพังงา) หรือท่ีจังหวัดอยุธยาจะตอบดวยประโยคท่ีวา “ศพค. ก็ดี มีงาน
ตอเนื่องเปนระยะๆ” 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๓๙ 

 
   กรณีท่ีจังหวัดอุดรธานี ประโยคคําพูดท่ีกลาวมาวา “ศพค. ขาดทุนถือเปนกําไรของการไดมาซ่ึง
ความรูนําประโยชนสูชุมชน” ก็นาท่ีจะแปลความไดวาอยางนอยๆ ก็ “พึงพอใจในระดับหนึ่ง” 
   งานดานสตรี ยังคงพึงพอใจตอการไดออกมารวมพลัง พบปะสังสรรคกันในวันสําคัญๆ เชน วัน
สตรีสากล วันแม วันสมัชชาสตรี เปนตน สวนงานดานเครือขาย สวนกลางยังคงมองเห็นวาเครือขายใหม “ไม
งอกมาก” ประสานไปแตเปน “เครือขายเดิมๆ  
    
  ๒. ความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ีไดรับ (คิดเฉพาะแบบสอบถามท่ีระบุวา “ทํา” เทานั้น) 
   จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอโครงการ/กิจกรรมตาม ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม 
โดยใชเกณฑ  
   คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๖๖ หมายถึง  พึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย ๑.๖๗ – ๒.๓๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย ๒.๓๔ – ๓.๐๐  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   
   ท้ังนี้พบวา กลุมเปาหมายแตละกลุมมีความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมแตกตางกันไป ดังนี้ 
 
   ๑. ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายแตละกลุมตอโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจาก สค. 
สรุปไดดังนี้  
     ๑) เจาหนาท่ี พมจ. พึงพอใจมากเกือบทุกโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๔๒ – 
๒.๘๓) โดยโครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนาสตรี) ไดรับความพึงพอใจ
จากเจาหนาท่ีท่ีทํา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ๒.๘๓ อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ี พมจ. พึงพอใจระดับปานกลางตอ 
ศพค. เกาและการสํารวจสถานการณความเขมแข็งครอบครัว คาเฉลี่ย ๒.๓๐ เทากัน 
     ๒) ผูแทนหนวยงาน พึงพอใจมากตอทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีทํา (คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๔๒ – 
๓.๐๐) โดยโครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนาสตรี) ไดรับความพึงพอใจ
จากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของดวยคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ๓.๐๐  
     ๓) ภาคีเครือขาย พึงพอใจมากตอทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีทํา (คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๗ – 
๒.๘๕) โดยกิจกรรมวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวไดรับความพึงพอใจจากภาคีเครือขายดวยคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด คือ ๒.๘๕ 
   ๒. เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายแตละกลุมจําแนกตามโครงการ/กิจกรรมท่ี
ระบุวา “ทํา” พบดังนี้ 
     ๑) เจาหนาท่ี พมจ. มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีแมจะอยูในระดับมากตอเกือบทุกโครงการ
ยกเวน ๒ โครงการ/กิจกรรมท่ีพึงพอใจปานกลาง แตเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมเปาหมายผูแทนจากหนวยงาน
และภาคีเครือขายแลว ทุกโครงการมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอแตละโครงการ/กิจกรรมของอีก
สองกลุม 
     ๒) ผูแทนหนวยงานและภาคีเครือขาย พึงพอใจมากตอโครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว คาเฉลี่ย ๒.๗๔ เทากัน และ ศพค. เกา คาเฉลี่ย ๒.๗๑ เทากัน 
     ๓) ผูแทนหนวยงาน พึงพอใจมากตอโครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กิจกรรมพัฒนาสตรี) คาเฉลี่ย ๓.๐๐ 



๔๐ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
     ๔) ภาคีเครือขาย พึงพอใจมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมเปาหมายอ่ืนๆ เกือบทุกโครงการ/
กิจกรรม ยกเวนโครงการ ศพค. ดีเดน ศพค. ดี และโครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต  
     สําหรับความพึงพอใจตอคาบริหารจัดการ พบวา พมจ. ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายเดียวท่ีไดคา
บริหารจัดการ พึงพอใจคาบริหารจัดการเก่ียวกับคาจางพนักงานชั่วคราวประจําศูนยปฏิบัติการในระดับมาก 
คาเฉลี่ย ๒.๕๗  
     สวนเจาหนาท่ีของ สค. นั้น พบวา ภาพรวมความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สค. อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย ๒.๒๑) (จํานวนผูตอบ ๑๙ คน)  
 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูทําโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลุมเปาหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
พมจ.   

(N=๖๕) 
หนวยงานในพ้ืนท่ี  

(N=๑๔๔) 
ภาคีเครือขาย  

(N=๑๗๐) 
ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และความเสมอภาคหญิงชาย (วันสตรี
สากล) 

๓๔/๓๑ ๒.๔๔ 
(มาก) 

๓๒/๑๑๒ ๒.๔๗ 
(มาก) 

๔๒/๑๒๘ ๒.๗๔ 
(มาก) 

โครงการพัฒนามาตรการกลไกการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
(สมัชชาสตรี) 

๓๓/๓๒ ๒.๕๕ 
(มาก) 

๑๓/๑๓๑ ๒.๔๒ 
(มาก) 

๗๖/๙๔ 
 

๒.๗๕ 
(มาก) 

โครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนาสตรี) 

๖/๕๙ ๒.๘๓ 
(มาก) 

๓/๑๔๑ ๓.๐๐ 
(มาก) 

๓๗/๑๓๓ ๒.๖๗ 
(มาก) 

โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุน) 

๓๒/๓๓ ๒.๔๘ 
(มาก) 

๔๕/๙๙ ๒.๗๔ 
(มาก) 

๑๒๔/๔๖ ๒.๗๔ 
(มาก) 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคุมครองและ
ชวยเหลือดานสตรีและครอบครัว (ให
คณะทํางาน ศพค.) 

๒๔/๔๑ ๒.๔๒ 
(มาก) 

๓๐/๑๑๔ ๒.๗๑ 
(มาก) 

๙๕/๗๕ 
 

๒.๗๘ 
(มาก) 

จัดกิจกรรมวันครอบครัวและสมัชชา
ครอบครัว 

๓๔/๓๑ ๒.๕๙ 
(มาก) 

๑๘/๑๒๖ ๒.๕๐ 
(มาก) 

๘๘/๘๒ ๒.๘๕ 
(มาก) 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.
เกา) 

๒๙/๓๖ ๒.๓๐ 
(ปานกลาง) 

๖๙/๗๕ ๒.๗๑ 
(มาก) 

๖๘/๑๐๒ ๒.๗๑ 
(มาก) 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.
ดีเดน) 

๒๖/๓๙ ๒.๕๖ 
(มาก) 

๑๓/๑๓๑ ๒.๘๕ 
(มาก) 

๓๑/๑๓๙ ๒.๗๐ 
(มาก) 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.
ระดับดี) 

๒๒/๔๓ ๒.๕๕ 
(มาก) 

๑๑/๑๓๓ ๒.๙๑ 
(มาก) 

๓๑/๑๓๙ ๒.๗๒ 
(มาก) 

ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทย
เขมแข็ง พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/
มัสยิด 

๓๓/๓๒ ๒.๕๒ 
(มาก) 

๔๘/๙๖ ๒.๘๑ 
(มาก) 

๑๑๗/๕๓ ๒.๘๒ 
(มาก) 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๔๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
พมจ.   

(N=๖๕) 
หนวยงานในพ้ืนท่ี  

(N=๑๔๔) 
ภาคีเครือขาย  

(N=๑๗๐) 
ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย 

สํารวจสถานการณความเขมแข็ง
ครอบครัว 

๒๔/๔๑ ๒.๓๐ 
(ปานกลาง) 

๓๕/๑๐๙ ๒.๖๑ 
(มาก) 

๑๐๒/๖๘ ๒.๗๔ 
(มาก) 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
คุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว (กิจกรรมยุติ
ความรุนแรง) 

๓๒/๓๓ ๒.๖๕ 
(มาก) 

๓๔/๑๑๐ ๒.๗๓ 
(มาก) 

๑๐๒/๖๘ 
 

๒.๗๕ 
(มาก) 

 
    ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคาบริหารจัดการของเจาหนาท่ี พมจ. 
 

โครงการ/กิจกรรม 
พมจ.  (N=๖๕) การแปลผล 

ทํา/ไมทํา คาเฉลี่ย 
คาจางพนักงานชั่วคราวประจําศูนยปฏิบัติการ ๓๖/๖๕ ๒.๕๗ มาก 
วันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว  ๓๖/๖๕ ๒.๕๒ มาก 
โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว ๓๕/๖๕ ๒.๑๗ ปานกลาง 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  ๓๙/๖๕ ๒.๑๕ ปานกลาง 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว 

๓๔/๖๕ 
 

๒.๕๒ มาก 

 
 
  นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จ ความกาวหนาและความคุมคา 
 
  นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จ 
 
  ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท้ัง ๓ กลุม ท่ีชวยกันกําหนดนิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จของ 
๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม ซ่ึงเปนภารกิจหลักของ สค. นั้น อาจจําแนกภาพรวมท่ีแตละกลุมเสนอไว ดังนี้ 
 
  ๑. นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จในทัศนะของเจาหนาท่ี พมจ. 
 
   ๑.๑ งานดานครอบครัว หากจะใหนิยามความสําเร็จและเกณฑการวัดความสําเร็จในเรื่องนี้
สามารถนิยามและใชเกณฑท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เหตุผลท่ีสนับสนุนพิจารณาไดจาก 
     - ดานครอบครัว ผูเขารวมกิจกรรมเห็นความสําคัญของครอบครัวมากข้ึน 
     - สมัชชาครอบครัว ทําคอนขางยาก ไมไดระดมความคิดเห็นจริงๆ นาจะเรียกอยางอ่ืน
มากกวา 
     - การยุติความรุนแรงในครอบครัว มี Case ท่ีเปดตัวมากข้ึน 



๔๒ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
     - ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสําเร็จนอย เขมแข็งไมเกิน ๕๐% “ถา ศพค. Work งาน
อ่ืนก็ยุบไดหมด” 
     - แบบมาตรฐาน ศพค. การยกระดับ ศพค. อยูท่ีกระดาษ (ใคร/เจาหนาท่ี/อปท. ทําให
ใครรายงานเกงก็จะได คณะทํางาน ศพค. สวนใหญยังตองพ่ึงเจาหนาท่ี อปท.) 
   ๑.๒ งานดานสตรี สามารถนําสงมติสมัชชาสตรีให สค. และรวมวางแผนป ๒๕๕๖ สตรีสามารถ
ทําแผนสตรีจังหวัดได 
   ๑.๓ งานดานเครือขาย ไดเครือขายมากข้ึนท้ังแนวดิ่งและแนวราบ รวมท้ังไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี 
   ๑.๔ อ่ืนๆ ไดแก  
     - ความสําเร็จของ ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม ข้ึนอยูกับงบประมาณและขอจํากัดของพ้ืนท่ี  
     - การบูรณาการหลายหนวยงานเขาดวยกัน จัดครั้งเดียวแตหลายหนวยงานไดรับผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
     - รอยละ ๘๐ ของความสําเร็จอยูท่ีเจาหนาท่ี พช. แตบางจังหวัด ผูนําสตรีเขมแข็งจริงๆ 
และสามารถจัดตั้งเปนองคกรสาธารณประโยชน 
     - การทํางานตามตัวชี้วัดของ พม. และของจังหวัด 
   
  ๒. นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย 
 
   ๒.๑ การดําเนินงานตามโครงการ สามารถทําโครงการไดตามวิถีชีวิตของชุมชนเสร็จตาม
ทันเวลา ไดตามเปาหมายและตรงตามหลักการของ สค. 
   ๒.๒ กลุมเปาหมาย ไดศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี พ่ึงตนเองไดดีข้ึน นําผลท่ีไดจากการเขารวมไป
ปฏิบัติ 
   ๒.๓ กิจกรรม ใชครอบครัวเปนฐานกิจกรรม ไดรับความรวมมือจากผูนําและคนในชุมชน มีคน
ใหมเขามารวมกิจกรรม มีเสียงตอบรับและเรียกรองใหจัดอีก 
   ๒.๔ การสนับสนุน อปท. มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติรองรับ องคกรอ่ืนๆ ผูนําชุมชน นักการเมือง
ทองถ่ินและตางประเทศใหเงินสนับสนุน 
   ๒.๕ การสานสัมพันธ สามารถสานสัมพันธพุทธ – มุสลิม เชื่อมกลุมเดิม เสริมกลุมใหม  
   ๒.๖ สตรี มีบุคลิกภาพ ศักยภาพและภาวะผูนํา ผูชายเขาใจไวใจใหออกมาทํางาน 
   ๒.๗ ผูนํารุนใหม สรางผูนํารุนใหมใหรุนเกาเปนท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงในระยะแรกๆ  
   ๒.๘ เครือขาย สรางเครือขายเฝาระวังในชุมชน 
   ๒.๙ ความเสียสละ คนทํางานยอม “กินเนื้อ (เขาเนื้อ)” ตนเอง เพ่ือใหงานเสร็จ  
   ๒.๑๐ อ่ืนๆ ประเมินตามวัตถุประสงคของ สค. สตรีเขาสูการเมืองมากข้ึนและไมท้ิงเครือขาย 
 
  ๓. นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จของผูแทนหนวยงาน 
 
   ๓.๑ งานดาน ศพค. การเลื่อนระดับเปน ศพค. ระดับดี/ดีเดน การใช ศพค. เปนตัวขับเคลื่อน
งาน (เชน พ้ืนท่ีท่ีมีธรรมนูญสุขภาพ จังหวัดเชียงราย) 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๔๓ 

 
   ๓.๒ กลุมเปาหมาย เขารวมกิจกรรมเพ่ิม ข้ึน มาครบและอยูจนครบ ไดรับประโยชน 
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม รวมท้ังมาจากตางพ้ืนท่ี ไมตองใชบริการจากหนวยงาน (บานพักเด็กและครอบครัว) 
   ๓.๓ กิจกรรม ทําโดยไมตองใชเงิน เกิดจากความตองการและความจําเปนของชุมชน (ภัยพิบัติ) 
ไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขาย ผูนําชุมชนใชเงินนอยแตงานออกมาดี 
   ๓.๔ งบประมาณ ไดจากหลายแหลง บรรจุไวในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ มีคาพาหนะใหจิตอาสาท่ี
มารวมทํางาน ดําเนินการเบิกจายเสร็จ ผูไดรับประโยชนตามเปาหมาย แตการถูกตรวจสอบเปนผลท่ีติดตามมา
โดยไมคาดคิด ดังนั้น ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงระบุวา “สตง. ไมใหคืนเงินก็ถือวาสําเร็จแลว” 
   ๓.๕ งาน พิจารณาความสําเร็จรอยละ ๖๐ – ๘๐ สําเร็จตามงบประมาณท่ีไดรับ สําเร็จแตไม
คอยกาวหนา ความพึงพอใจอยูท่ีผูทํางานประมาณ ๖๐ – ๗๐% 
   ๓.๖ สตรี ไดรับการยอมรับมากข้ึน เขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนได  
   ๓.๗ อ่ืนๆ เชิงคุณภาพวัดจากขอความในกระดาษ ความพึงพอใจ ความสุขท่ีเกิดข้ึนในขณะจัด
กิจกรรมในเวลานั้น เด็กและเยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมดีข้ึน เปนความสําเร็จรวมกัน แกปญหาในชุมชน
ไดจริง ความสําเร็จวัดยากเพราะตองดูอีกยาวนาน ตองทําอยางตอเนื่อง ตองติดตามและประเมินผลอยางเปน
กลาง 
    
  ๔. นิยามและเกณฑการวัดความสําเร็จของเจาหนาท่ี สค. 
 
   ๔.๑ การดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผนการท่ีวางไวสําเร็จลุลวงภายในเวลาท่ีกําหนดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   ๔.๒ ดานสตรีและครอบครัว การกําหนดนโยบายและมาตรการพิเศษในการพัฒนาสตรีและการ
สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว โดยวัดท่ีจํานวนนโยบายและมาตรการท่ี สค. ผลักดันใหมีในแตละ
ป หรือผลักดันไดสําเร็จ 
   ๔.๓ ความสามารถในการแกปญหาดานสตรีและครอบครัว โดยพิจารณาจาก ปญหาดานสตรี
และครอบครัวในระดับพ้ืนท่ีลดนอยลง 
 
  นิยามความกาวหนา 
 
  การพิจารณาความกาวหนาจากฐานการปฏิบัติงาน ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม ของปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
จําแนกตามความคิดเห็นของแตละกลุมท่ีเขารวมสนทนากลุม ดังนี้ 
  ๑. เจาหนาท่ี พมจ. การพิจารณาความกาวหนาในทัศนะของเจาหนาท่ี พมจ. มีท้ังมุมมองตอ
ความกาวหนาของตนเอง ผูเก่ียวของและขององคกร (หนวยงาน) รายละเอียดในภาพปรากฏผลดังตอไปนี้ 
   ๑.๑ ตนเอง พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยการเรียนรูจาก Case สามารถไกลเกลี่ย Case 
ความรุนแรงไดดีข้ึน สามารถบูรณาการงาน เงิน คนจากหลายหนวยงานซ่ึงชวยประหยัดทรัพยากรไดมาก การ
ปรับเงินเดือนของพนักงานจางเหมาบริการ ไดเครือขายเพ่ิมข้ึนท้ังแนวดิ่งและแนวราบ 
   ๑.๒ ผูเกี่ยวของ ไดแก ภาคีเครือขายรูขอมูลมากข้ึน (ดูไดจากจํานวน Case ท่ีเขามามากข้ึน 
การแจงเหตุ การรายงาน) การเรียนรูชองทางการพิทักษสิทธิ เครือขายทองถ่ินเขาใจงาน พมจ. มากข้ึน ชวย



๔๔ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
เฝาระวังชุมชนไดดีข้ึน และสามารถถายทอดองคความรูได สําหรับ ศพค. คณะทํางานสามารถจัดกิจกรรมได 
บาง ศพค. ทําดีแตไมไดรายงาน  
   ๑.๓ ผูเขารวมกิจกรรม เห็นความสําคัญของครอบครัวมากข้ึน 
   ๑.๔ อ่ืนๆ มองในเชิงปริมาณไดจํานวนแตเชิงคุณภาพ ยังไมเห็นความเขมแข็งและมองเชิง
เปรียบเทียบยอนอดีตเปรียบเทียบปจจุบัน เชน สมัชชาครอบครัว ป ๒๕๕๕ ดีกวาป ๒๕๕๔ เปนตน วัดจาก
ความรูสึกวากาวหนาเพราะทํางานราบรื่น คลองตัวข้ึน และเม่ืองานกาวหนา “สค. นาจะมีรางวัลใหคนทํางาน
บาง  
 
  ๒. ภาคีเครือขาย มีทัศนะตอความกาวหนาท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาสิ่งท่ีไดรับผลท่ี
เกิดและการเปลี่ยนแปลงของบุคคล กลุม รวมท้ังองคกร รายละเอียดมีดังนี้  
   ๒.๑ ศพค. คณะทํางาน ศพค. ทํางานไดดีข้ึน เขากับ อปท. ไดดี ไดเปน ศพค. ระดับดี/ดีเดน มี
คนรูจักเพ่ิมข้ึน (มาใชบริการ ขอคําปรึกษา) องคกรอ่ืนเห็นความสําคัญและมารวมกิจกรรม 
   ๒.๒ สตรี ผูนําสตรีเขมแข็ง ขยันประกอบอาชีพ ทํางานเพ่ือสวนรวม ระดมทุนทํากิจกรรม 
สามารถหางบประมาณไดเองจากหลายแหลง ไดรับการอบรมการเปนวิทยากรกระบวนการ 
   ๒.๓ ตนเอง ไดความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการทํางานและการประสานงาน รวมท้ัง
สามารถถายทอดไปยังเพ่ือนรวมงาน/ภาคีเครือขาย/คนในชุมชน ไดรับโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
   ๒.๔ โครงการ/กิจกรรม ความรูในการเขียนโครงการ/กิจกรรม และการแกไขโครงการตอยอด
กิจกรรมพาลูกจูงหลานฯ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
   ๒.๕ งาน งานกาวหนาเพราะเจาหนาท่ี อปท. มีศักยภาพ ความยั่งยืนและการสงตอ การ
แกปญหาในหมูบานดีกวาเดิม มีคนรุนใหม (จบปริญญาตรี) ท่ีกระตือรือรนพรอมเรียนรูงาน มีคนพาเขา 
“วงการ” หรือเปน “ผูแทน” มีการเตรียมผูนํารุนใหมโดยระบบพ่ีเลี้ยง “ตัวอยางท่ีดีมีคากวาคําสอน” เห็น
พัฒนาการของการทํางานรวมกันหลายๆ หนวยงาน โดยเอากลุมเปาหมายเปนตัวตั้ง 
   ๒.๖ เครือขาย ขยายมากข้ึน (หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณรอยละ ๑๐)  
   ๒.๗ อ่ืนๆ คนในชุมชนมีพฤติกรรมดีข้ึน เสียสละเพ่ือสวนรวมมากข้ึน “ถาราชการเห็นคุณคา 
เห็นความสําคัญ เราก็มีกําลังใจ”  
 
  ๓. ผูแทนหนวยงาน ภาพรวมของการมองความกาวหนาโดยเนนท่ีการตอยอดและกระบวนการ
ทํางาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีทํางาน รายละเอียดมีดังนี้  
   ๓.๑ ตนเอง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงให ศพค. ท่ียังไมเขมแข็ง โดยชวยในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน     
รูแหลงเงิน วิธีเขียนโครงการ กลาแสดงออก เรียนรูวิธีการพูด ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมกับการนํากิจกรรม
และเปนวิทยากรกระบวนการได สามารถดําเนินกิจกรรมตอเนื่องแมไมไดรับงบประมาณสนับสนุน แตผูแทน
หนวยงานบางคนยืนยันวา ถาไมมีสวนกลาง (กระทรวง กรมตางๆ) พ้ืนท่ีก็ไมกาวหนา  
   ๓.๒ การดําเนินงาน นําขอบกพรองของป ๒๕๕๔ มาใชใหเกิดประโยชนสําหรับการทํางานป 
๒๕๕๕ เนนกระบวนการมากกวากิจกรรม กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ไมจําเปนตองใช “สิ่งจูงใจ” ใช
วิธีการเปรียบเทียบความกาวหนา โดยกําหนดท่ีรอยละ ๗๕ ของป ๒๕๕๔ ทําตอเนื่องและตอยอดไดตาม
สถานการณของพ้ืนท่ี เจาหนาท่ี อปท. บางคนวัดความกาวหนาจากการสามารถปลุกให ศพค. คืนชีพได 



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๔๕ 

 
   ๓.๓ ผลท่ีเกิดข้ึน ไดเปน ศพค. ดีเดน/ตําบลตนแบบ มีธรรมนูญสุขภาพ เห็นวิวัฒนาการ การมี
สวนรวมของหนวยงานและคนในพ้ืนท่ี ปญหาลดลง (แมไมเขมแข็ง ๑๐๐%) ผูนํารุนใหมในชุมชนสนใจเขารวม
ทํางานเพ่ือสวนรวมมากข้ึน 
   ๓.๔ อ่ืนๆ วัดยาก แตอาจวัดไดจากเอกสาร การทําเวทีสนทนากลุม นวัตกรรมการจัดการ
แกปญหา วัดจากความกาวหนาทางความคิดและการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การนําไปใชประโยชนไดจริงและพัฒนา
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
  ๔. เจาหนาท่ี สค. 
   นิยามความกาวหนาและเกณฑการวัดท่ีคอนขางจะเนนไปท่ีเชิงปริมาณ อยางไรก็ตาม ประเด็น
สําคัญของความกาวหนาควรครอบคลุมโครงการ/กิจกรรม ศักยภาพ การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือแกปญหา
อุปสรรคและการปรับกลยุทธการทํางานใหมีผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
   ๔.๑ โครงการ/กิจกรรม มีลักษณะท่ีตอเนื่องและมุงเนนท่ีการแกปญหาสตรีและครอบครัวใน
ระดับประเทศ ซ่ึงจําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุนทุกป  
   ๔.๒ การดําเนินงาน มีการพัฒนาการดําเนินงานท่ีทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง การปรับ  
กลยุทธการทํางานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังการแกปญหาอุปสรรคท่ีสามารถสงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมาย 
   ๔.๓ ความเขมแข็ง สตรีและครอบครัวไดรับการพัฒนาศักยภาพตามท่ีกําหนด โดยพิจารณาจาก
รอยละของการพัฒนาศักยภาพตางๆ และรอยละของครอบครัวท่ีมีความเขมแข็ง 
 
  นิยามความคุมคา 
 
  นิยามและเกณฑการวัดความคุมคาท่ีปรากฏในการสนทนากลุมของกลุมเปาหมายมีความ
หลากหลายท้ังประเด็นและการใหความสําคัญท้ังในรูปตัวเงินและมิใชตัวเงิน รายละเอียดท่ีนาสนใจ มีดังนี้ 
  ๑. เจาหนาท่ี พมจ.  
   ๑.๑ ตนเอง เจาหนาท่ี พมจ. มีความเห็นวา ความคุมคาท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถดูไดจากการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องหลายมิติ สามารถแกปญหาได บางคนระบุชัดเจนวา เปนความคุมคาทางใจท่ีทํางานอยาง
มีความสุขและกลุมเปาหมายพึงพอใจ 
   ๑.๒ การลงทุน การนําเงินท่ีไดมาชวยเหลือคน ๑ – ๒ คน ใหพนความทุกขยากก็ถือวาคุมคาได 
ยิ่งถามองในมุมของคนท่ีเปนเจาของเงินดวยแลว ยิ่งคุมเพราะชาวบานท่ีมารวมกิจกรรมตองจายคาพาหนะและ
ยังตองสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ (หากถูกบังคับใหมารวมกิจกรรม) และการใชเงินไดอยางคุมคา 
   ๑.๓ เครือขาย มีความสุข ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ มีจิตอาสาทํางานดวยความเขาใจใน
ขอจํากัดของ พมจ. ใหกําลังใจในยามทอ ไดใจเครือขายสําหรับงานอ่ืนๆ ของ พมจ. ดวย 
   ๑.๔ สหวิชาชีพ เขาใจบทบาทของตนเองไดดียิ่งข้ึน เจาหนาท่ีตางกระทรวงก็เชนกัน นอกจาก
จะเขาใจกันแลวยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยกันทํางาน 
   ๑.๕ กลุมเปาหมาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คนในหมูบานมีความสามัคคี กลมเกลียว ตั้งใจรวมกัน
พัฒนาชุมชน คุมคาถาชุมชนพ่ึงตนเองได “คุมคา ถาผูถูกกระทํา – ไมถูกกระทํา และผูกระทํา – ไมกระทํา” 
(ความรุนแรงในครอบครัว) 



๔๖ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
   ๑.๖ งาน ทํางานไดตรงประเด็น จริงจังตองานท่ีรับผิดชอบ งานบางอยาง คุมคา บางอยางไม
คุมคา ข้ึนอยูกับความตองการและปริมาณงาน/คุณภาพ บางงานตองใชระยะเวลาและความตอเนื่องจึงจะบอก
ไดวาคุมหรือไมคุม งานครอบครัวคุมคากวางานสตรี มีขอสังเกตอีกประการหนึ่งวา “ใหดูเปนเรื่องๆ” หากทํา
จริงก็คุมคา ในทางตรงกันขามถาสักแตวาทําก็ไมคุมคา 
   ๑.๗ การใชเกณฑ วัดยาก จําเปนตองมองหลายดานประกอบกัน หลายๆ งานไมอาจวัดไดดวย
ตัวเลข สถิติและ/หรือในแงเศรษฐศาสตร แตตองมองในแงสังคม กระบวนการทํางาน ตองมีระบบการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมี สตง. เปนตัวแปรสําคัญท่ีกดดันใหเจาหนาท่ีท่ีถูกเรงให
ทํางาน เรงใหรายงาน แตเงินมาชา ถูกตรวจสอบถาระบบงบประมาณเปนอยางนี้ คุณภาพคงไมเกิด 
  
  ๒. ภาคีเครือขาย 
   ๒.๑ ส่ิงท่ีตนเองไดรับ ความคุมคาท่ีภาคีเครือขายหยิบยกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็คือ การไดรับ
ความรู ความไววางใจจากสมาชิกเครือขายและไดสายสัมพันธตั้งแตระดับพ้ืนท่ีจนถึงระดับประเทศ ไดรูจักไทย
พุทธท่ีมารวมงาน/กิจกรรม ไดใจ “เด็ก” กลับมา ไดประสบการณ ไดรับความนาเชื่อถือ ไดความภูมิใจจากการ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไดคะแนนเสียง ไดบุญ ปลื้มใจ ทําแลวมีความสุข ไดความภาคภูมิใจแมไมไดเงิน 
ในฐานะอาสาสมัครคุมคา ๑๐ เต็ม ๑๐ “ทําใหเรามีคุณคามากข้ึน” และ “คุมคาสําหรับชีวิตหนึ่งท่ีเกิดมาไดทํา
ความดีถวายในหลวง” 
   ๒.๒ ครอบครัว ครอบครัวมีโอกาสไดใกลชิดกัน สามีและลูกใหความไววางใจ ลูกใหความนับถือ 
รูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกันกับชาวบาน 
   ๒.๓ การเรียนรู เรียนรูวาถาทุกคนทุกครอบครัวอยูในหลักศาสนาไมมีปญหา ลูกไดอานิสงคจาก
การทําดีของแม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมถา ๔ ดานนี้ดีข้ึนก็คุมคา “เรา” เปนแคอาสาสมัคร 
แตก็ทําประโยชนใหคนในชุมชนได 
   ๒.๔ การพัฒนา สตรีเจริญเติบโตท้ังดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สตรีมีคุณภาพ กลุม
องคกรตางๆ สามารถทํางานไดดวยตนเอง กลุมเปาหมายพัฒนาตนเองไดดีข้ึน มีโอกาสมากข้ึนและไดรับการ
คุมครองเอาใจใส สรางทีม สรางผูสืบทอดอุดมการณได ๒ จาก ๑๐ คนก็ถือวา “คุม” ท่ีสําคัญตนเองพัฒนา
จากเปน “แมบานธรรมดา” จนประสบความสําเร็จในธุรกิจ เกิดกระบวนการคิดในภาคีเครือขาย ผูนําชุมชน 
และ อปท. “สตรีตองเขมแข็ง แจงใหนักการเมืองเดินเขามาบานเราเพ่ือขอคะแนน” 
   ๒.๕ งบประมาณ คุมคาตามกําลังเงิน การจัดสรรงบประมาณลงตัว ผลตอบรับกลับมาดี 
   
  ๓. ผูแทนหนวยงาน มีมุมมองตอเรื่องความคุมคาท่ีเปน “เงิน วัตถุประสงค ผลลัพธและอ่ืนๆ” ดังนี้ 
   ๓.๑ เงิน คุมคาท่ีไดรับ (๓๐,๐๐๐ บาท) บางคนมองในทางตรงขามโดยระบุวา ไมควรเอาเงิน
เปนตัวตั้ง บางโครงการไมตองใชเงิน ไมไดเอาเงินเปนหลัก ทํางานดวยหลัก “ขอหารดวยคน”  
   ๓.๒ ใจ ไดความสุขใจ ไดศรัทธา ขอใหไดทําก็ “คุมคา” ทําดวยใจ 
   ๓.๓ วัตถุประสงค ดูจากวัตถุประสงคเปนหลัก และการตอบโจทย 
   ๓.๔ ผลลัพธ ดูท่ีผลลัพธแม ๑ คน เกิดจิตสํานึกก็คุมคาแลว กลุมเปาหมาย ๑๐% ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตองติดตามผลถาทําแลวท้ิงไมคุม ทํางานแบบไมขัดแยงกับผูนําชุมชนก็ถือวาคุมคา การพูดคุย
แลกเปลี่ยนทําใหสถานการณดีข้ึน 
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   ๓.๕ สตรี ไดรับการยอมรับมากข้ึน เห็นคุณคาตนเองมากข้ึน ไดรับการพัฒนา (ทําใหหายเหนื่อย
และมีความสุข) 
   ๓.๖ ทองถิ่นกับทองท่ี เขากันได ประชาชนอยูอยางสะดวกสบาย อบต. ตั้งขอบัญญัติเพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณ 
   ๓.๗ การใชเกณฑการประเมิน ยากมาก “ตองดูอีกยาวนาน ดูวันนี้ไมได” กิจกรรมเดินรณรงค
เปนกิจกรรมสูญเปลาเหมือนแฟชั่น “ไมคุม” สค. หวังไว “เยอะ แลดูยิ่งใหญแตไมเปนจริง” อยางไรก็ตาม      
มีผูแทนหนวยงานเสนอเกณฑการวัดเชิงคุณภาพท่ีนาสนใจ เชน “เพียง ๑ กอดของผูปกครองก็คุมคาแลว” 
“รอยยิ้ม” “พลังของตนทุนชีวิตจะทําใหเด็กไมมีปญหากับตนเอง กับครอบครัว และไมนําปญหาไปสูสังคม” 
 
  ๔. เจาหนาท่ี สค. ใหความสําคัญแกผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากไดทําโครงการ/กิจกรรม รวมท้ัง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยภาพรวม มีดังนี้ 
   ๔.๑ ผลกระทบ กลุมเปาหมายดานสตรีและครอบครัวไดรับผลกระทบอยางเปนรูปธรรมจาก
โครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลผลิตและผลลัพธตรงกับปญหาท่ีกําลังประสาน 
   ๔.๒ วัตถุประสงค การดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว สงผลกระทบในวง
กวางและสามารถตอยอดพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน 
   ๔.๓ ความเขมแข็ง สตรีและครอบครัวกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ซ่ึงวัดไดจากรอยละ ๗๐ 
ของกลุมเปาหมายตามท่ี สค. ดําเนินการในแตละป 
   ๔.๔ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานพิจารณาจาก
งบประมาณท่ีไดรับ “อยางเหมาะสม” 
   
  การเชื่อมโยงนิยาม ความสําเร็จ ความกาวหนาและความคุมคา รวมท้ังคําอ่ืน เชน  
  ๑. ความสําเร็จ ความกาวหนา ความคุมคา มาพรอมกันหมด (ภาคีเครือขาย) 
  ๒. ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ และความคุมคา มาพรอมกันหมด (ภาคีเครือขาย) 
  ๓. ความคุมคา ตอเนื่องจากความสําเร็จ (ผูแทนหนวยงาน) 
  ๔. ความสําเร็จและความกาวหนา คือ มีการพัฒนาโดยไมยอนหลังกลับไป (ผูแทนหนวยงานฯ) 
 
  สค. ทําดี มีคําช่ืนชม 
  
  ตลอดระยะเวลา ๑๐ ป ท่ีผานมา คําบอกเลาของ พมจ. เจาหนาท่ี พมจ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงมีโอกาสรวมรับนโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แมจะตางเวลากันตามอายุงานของ
คนทํางานก็ตาม ในระหวางการสนทนากลุมและ/หรือการสัมภาษณพิเศษ พมจ. บางทาน ทําใหรับรูไดวา 
ความพยายามท่ี สค. ไดพัฒนางาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติ 
บุคลิก ทาที ซ่ึงทําใหผูมีสวนรวมในการทํางานท่ีระดับจังหวัดและทองถ่ินบางแหงมีความศรัทธา ไวเนื้อเชื่อใจ 
พรอมท่ีจะเปน partner ทํางานเคียงคูกันไดอยางมีความสุข มีตัวอยางท่ีจังหวัดหลายแหงแสดงความชื่นชม ซ่ึง
เปรียบเปนขวัญกําลังใจท่ีดีตอความเพียรพยายามทําใหงานดานสตรีและครอบครัวมีความกาวไกลตอไปใน
สังคมไทย ตัวอยางจังหวัดท่ีมีความชื่นชมการทํางานของ สค. 
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  จังหวัดเชียงราย  ภาพรวมของ สค. การทํางานมีแนวทางคอนขางชัดเจน  
        เปนผูใหญใจดีท่ีผลักดันใหข้ึนเงินเดือนของพนักงานอัตราจางเหมา 
  จังหวัดเพชรบูรณ สค. ทําสื่อสวย นาดู สีสันเยอะ ไมนาเบื่อ  
        เคยสะทอนความเห็นเก่ียวกับงานตอ สค. “เขาก็ปรับ จัดทําเปนคูมือ”  
  จังหวัดนครสวรรค มีอยางหนึ่งท่ีรูสึกดี คือ เจาหนาท่ีดีกวาท่ีอ่ืนๆ  
        เวลาโทรไปก็ชวยเราได งานเยอะใหทําเยอะ แตมีปญหาชวยได 
        สค. แมจะใหทํางานแบบเดิม แตก็มีนวัตกรรม มีอาจารยมาวิจัย ท่ีอ่ืนมีแต

ตามจี้งาน 
  จังหวัดตราด   สค. วางกรอบ “ศพค.” มาใชได สรางโครง มีคูมือให  
        วางแนวทาง/ข้ันตอนการทํางานใหทํางานงาย มีตัวอยางแบบรายงาน 

ตัวอยางเขียนโครงการ แทบไมตองทําอะไรเลยแคกรอกตัวเลข ไมปดก้ัน 
ไมบังคับ 

        เจาหนาท่ี สค. นารัก มีปญหาพูดคุยใหความกระจางได 
  จังหวัดราชบุรี  นโยบาย สค. ดี กิจกรรมสอดคลอง ขับเคลื่อนดี  
        มีการชี้แจงนโยบาย มีกรอบการทํางาน 
  มีขอสังเกตในเชิงฝากใหคิดเก่ียวกับงาน ซ่ึงกํ้าก่ึงระหวางคําชื่นชมหรืออยากใหปรับปรุง คือ “สค. 
เขามีสเปค (Specification) งานอะไรก็แลวแตจะตองตั้งกรรมการ” 
  ขณะเดียวกัน ภาพของเจาหนาท่ี สค. ท่ีเขาใจและซาบซ้ึงในความรวมมือ พมจ. และเจาหนาท่ีท่ี
รวมงานอยางเคียงบาเคียงไหลมาโดยตลอด ก็คือ ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี สค. ในเวทีสนทนากลุมท่ีระบุวา 
  “พมจ. เขาไมไดรับงาน สค. แหงเดียว จะตองเห็นใจ”  
  “ใน สค. หากทํานวัตกรรมการทํางานเพ่ือเอ้ือประโยชน อยางเงินอุดหนุน หากทําขอกําหนดให
หลากหลายในงานของเราเบ็ดเสร็จ ใหเขาทํางานใหเราโดยใชเวลานอยท่ีสุดแตเปนไปตามเปา”  
  “เห็นใจ พมจ. เอาเปาหมายมาซํ้า หากพ้ืนท่ีไกลเขาไมสามารถลงไปถึงได ไมไดหมายความวาท้ิง
กลุมใดกลุมหนึ่ง” 
 “ควรหาอะไรท่ีเปนสิ่งท่ีเสริมเขามาพิจารณาเพ่ือดูวาพ้ืนท่ีเปน ศพค. ดี หรือ ศพค. ดีเดนนั้นไมใช
เพราะรายงานดี แตเปนเพราะตัว ศพค. เอง” 
  จากขอมูลท้ังหมดในสวนนี้อาจสรุปไดวา ความเขาใจท่ีตางฝายตางมีตอกัน ยอมนําไปสูพลังท่ียิ่งใหญ
ของการเคลื่อนงานดานสตรีและครอบครัวตอไปในอนาคต   
 
สวนท่ี ๓ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
  ภาพรวมท่ีคนพบเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญๆ ได ๗ ประเด็น คือ 
งบประมาณ การเผชิญปญหาอุปสรรคขององคกรแตละระดับ เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว มาตรฐานตัวชี้วัด สตง. และมาตรฐาน ศพค. ดังนี้ 
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  ๑. งบประมาณ  
 
   ปญหาใหญท่ีทุกคนและหนวยงานทุกระดับตางยอมรับวามีความสําคัญตอการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายได ประเด็นท่ีเก่ียวกับงบประมาณ ไดแก งบนอยไมเพียงพอ การกระจาย
งบประมาณไมเหมาะสม งบประมาณมาไมทันเวลาในบางพ้ืนท่ี ตองใชใหหมดเพ่ือมิใหมีปญหา หากใชไมหมด
ตองสงคืน ซ่ึงเปนเรื่องท่ียุงยากมากกับระเบียบการเงินการคลัง ท่ีสําคัญการใชงบประมาณถาเปนงบอุดหนุน
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเสนอโครงการเพ่ือการเบิกจาย กรณีท่ีเปนงบบริหารจัดการตองใชตามหมวดตองแนบ
ใบเสร็จเคลียรคาใชจาย ทําใหเกิดความวุนวายในชวงปลายปงบประมาณ เพราะงบประมาณท่ีสงลงมาจะตอง
ทํารายงานผลการดําเนินงานใหสวนกลางรับทราบ 
   ขอมูลจากเอกสารเทาท่ีไดรับจากบางจังหวัด เชน จังหวัดสุราษฎรธานี ราชบุรี และ สงขลา สวน
ใหญก็มักจะมียอดการใชจายเปน “ศูนย” ซ่ึงก็คือใชหมดตามท่ีไดรับการเบิกจาย หากพิจารณาอยางผิวเผินใน
เรื่องการเบิกจายงบถือวา “เสร็จ” ตามเปาหมาย หากจะพิจารณาในแงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ
และการวิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินงานอาจจะพิจารณาไดยากเนื่องจากงบประมาณท่ีไดจํานวนจํากัด 
และกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบก็ยังไมสามารถนับไดอยางม่ันใจ เพราะใช “การบูรณาการ” งบประมาณ
เขาดวยกันจากหลายฝายหลายงาน “PART (Performance Assessment Rating Tool)” เครื่องมือวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนํามาใชสําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนา โดยการพิจารณาจะตองเริ่มจากการรับรูไปสูการเรียนรู การรูจริง การรูแจง และยอมรับ
ความจริง   
   ท่ีนาสังเกต คือ การเชื่อมรอยกระบวนการจากแหลงงบประมาณอ่ืนๆ ทําไดยากเพราะฐานขอมูล
ท่ีมีอยูไมทันสมัย ใชงานไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 
  ๒. การเผชิญปญหาอุปสรรคขององคกรแตละระดับ จําแนกไดดังนี้ 
 
   ๒.๑ สค.  
 
     ปญหาอุปสรรคท่ีมีมาโดยตลอดแมพยายามแกไขและแสวงหาแนวทางใหมในการ
ดําเนินงาน แตก็ยังคงตองเปนอุปสรรคอยู เทาท่ีพบ ไดแก  
     ๑) การกําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมยังไมสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
     ๒) ภารกิจกับระยะเวลาการดําเนินงานไมสอดคลองกัน สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผน 
     ๓) ขาดกลยุทธการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ  
     ๔) ระบบงานยังคงซํ้าซอนกับกระบวนการเดิมๆ 
     ๕) หนวยงานขาดขอมูลท่ีจําเปนของกลุมเปาหมาย 
     ๖) ขาดทิศทางการดําเนินงาน วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
     ๗) ผูบริหารและเจาหนาท่ีบางสวนขาดความรูความเขาใจและแนวคิดเก่ียวกับการทํางาน
ดานสตรีและครอบครัว สงผลตอการผลักดันแนวคิดใหเกิดข้ึนจริงและเปนเอกภาพ 



๕๐ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
     ๘) เจาหนาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เทคนิคและองคความรูประเด็นดานสตรี ครอบครัว รวมท้ัง
เจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญดานเครื่องมือและอุปกรณเทคนิคตางๆ แตขาดโอกาสพิสูจนฝมือ 
     ๙) ขาดการรวบรวมองคความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรแตละระดับ 
     ๑๐) การติดตามงานยังขาดความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงขอมูลเพ่ือ
นํามาใชสําหรับการวางแผนกําหนดนโยบาย สงผลใหงานลาชา 
     ๑๑) ความลาชาในกระบวนการจัดทําสัญญา ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนบุคลากรดานการ
จัดซ้ือจัดจาง 
 
   ๒.๒ พมจ. 
  
     ในฐานะหนวยประสานระดับจังหวัด รับภาระงานของหลายกรม หลายกระทรวง ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติมิไดบอกกลาวลวงหนาวาจะสงงานสงเงินกันเม่ือใด ทําใหการตัดสินใจบูรณาการยากและตกอยูในสภาพ
ท่ีตองทําใหเสร็จๆ ไปในแตละปในลักษณะเปนงาน “ประจํา” ประกอบกับเจาหนาท่ีประจําสํานักงานมีไม
เพียงพอ และบอยครั้งยังประสบปญหาการโอนยายไปอยูจังหวัดอ่ืน ความเปนมือใหมทําใหตองใชเวลาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพจึงจะตั้งรับงานท่ีพรั่งพรูมาจากหนวยงานรอบดานไดทันเวลาและตามเปาหมายท่ีแตละ
โครงการ/กิจกรรมของแตละหนวยงานกําหนดไวได หาก พมจ. จังหวัดใดผูบริหารระดับจังหวัดโอนยายมาใหม 
เจาหนาท่ีตองใช “ใจ” ทํางานมากข้ึน เนื่องจากตองเรียนรู “แนว” การทํางานรวมกัน มิเชนนั้นงานจะไมเดิน 
     นอกจากนี้ บางจังหวัดยังไดรับผลกระทบจากนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรดานสังคมท่ีหลายครั้งบั่นทอนขวัญกําลังใจเจาหนาท่ี การทํางานของ พมจ. จึงตองรูทิศทาง 
ยุทธศาสตรจังหวัดเพ่ือจะไดรับการสงเสริมและไดรับความรวมมือจาก “ผูใหญ” ทุกระดับของจังหวัด 
     ในสวนท่ีเก่ียวกับ สค. งบประมาณดานบริหารจัดการท่ีไดรับจัดสรรมาใหเทาเดิมทุกปไมเคย
เปลี่ยนแปลง ทําใหยากตอการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
อยางท่ัวถึงและลงพ้ืนท่ีใหจริงจังจึงทําไดยาก บางจังหวัดไมสามารถทําไดเลย สิ่งท่ีทําไดเปนสวนใหญคือ การ
ใชมือถือสวนตัวและคาใชจายสวนตัว ติดตามทวงขอเสนอโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม พรอมใบสําคัญการเงินเสื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
     ขวัญ-กําลังใจของเจาหนาท่ีบางตําแหนง เชน เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ท้ังเสี่ยงและรูสึกไมม่ันคงในชีวิต เนื่องจากสัญญาจางเปนสัญญาปตอปไมมี
หลักประกันใดๆ รวมท้ังไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการทุกประเภท สวนเจาหนาท่ีของสํานักงาน พมจ. แมจะยอมรับ
ไดวาเปนหนาท่ีๆ ตองทําก็จริง แตอาจจะขาดความรูสึกเปนเจาของหรือความภูมิใจในสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/
กิจกรรม เพราะผูท่ีนําไปและไดประโยชน คือ สค. จึงตอง “รอ” วาคงมีสักครั้งท่ี สค. จะรับรูคุณคาของการ
ปฏิบัติงานท่ีผานมานานนับสิบปและใหเห็นความสําคัญของพวกเขาบาง หวงบาง มอบใบประกาศเกียรติคุณ
เจาหนาท่ีหรือเชิญไปรวมทัศนศึกษาดูงานตางประเทศหรือประเทศใกลเคียงก็ยังดี  
 
   ๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  
  
     ข้ัวการเมืองเปนเรื่องสําคัญและมีอิทธิพลมากตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และความ
รวมมือในดานตางๆ รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานดานสังคม โดยเฉพาะสตรี ครอบครัวและ



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๕๑ 

 
เครือขาย การแบงโครงสรางภายในของ อปท. สงผลตอการมอบหมายภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ี ความสามารถของบุคลากรท่ีทํางานดานสังคมท้ังนักวิเคราะหนโยบายและแผน และ/หรือนักพัฒนา
สังคมซ่ึงแตละแหงมีไมเหมือนกันและจํานวนไมเทากัน บางแหงมีตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน นอกจากนี้   
ยังพบปญหาดานบุคลากร เพราะยังมีการเขา-ออกและโอนยายอยูเสมอๆ ทําใหงานไมตอเนื่อง  
 
   ๒.๔ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด-อําเภอ-ตําบล-หมูบาน (กพสจ. – กพสอ. –    
กพสต. – กพสม.)  
 
     ความจําเปนในการพ่ึงพาเจาหนาท่ีจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและเจาหนาท่ี อปท. 
รวมท้ัง พมจ. เพ่ือเขียนโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุน การขาดความสามัคคี การเปลี่ยนตัวคณะกรรมการ 
ความสามารถเฉพาะตัวของผูนําสตรี ตลอดจนการเกาะติดแหลงทุนและแหลงขอมูลขาวสาร ลวนเปนอุปสรรค
ตอการขับเคลื่อนงานดานสตรีท้ังสิ้น ท่ีสําคัญ เริ่มพบอุปสรรคการทํางานของผูนําสตรีและคณะกรรมการ คือ 
ความไมไววางใจของ “สามี” ท่ีภรรยามีจิตอาสาทํางานนอกบาน อาจเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหความสัมพันธฉันสามี
ภรรยาตองไดรับผลกระทบ จึงประเมินไดวา ความรูความเขาใจในบทบาท ความเสมอภาคยังไมลึกพอท่ีจะทํา
ใหแนวคิดดานสตรีและครอบครัวไดรับการยอมรับและเขาใจไดอยางแทจริง 
     แกนนําสตรีเม่ืออยูในเวทีมีเพียงสวนนอยท่ีโดดเดน แตโดยภาพรวมแลวยังตองการการ
พัฒนาศักยภาพดานเนื้อหา รวมท้ังการเรียนรูมารยาททางสังคมหรือกาละเทศะของการอยูเปนหมูคณะในท่ี
ประชุม (จากการสังเกต พบวา ผูกขาดการพูด คุยกันเสียงดัง ไมปดเสียงโทรศัพท)  
     การเปลี่ยนข้ัว “หัว” องคกรดานสตรีเม่ือครบวาระก็เปนปญหาอุปสรรคอยางหนึ่งของการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีบางแหงท่ีเม่ือเปลี่ยนแลวตองเริ่มตนใหม เพราะขาดการสงมอบงานให
คณะกรรมการชุดใหม 
     อาสาสมัครสวนใหญเปนสตรีและสวมหมวกหลายใบ มีผลใหการขยายเครือขายและการ
สรางทายาทเพ่ือพัฒนาเครือขายการทํางานดานสตรี ทําไดในวงจํากัด การเรียนรูและการไดรับโอกาสเขารวม
ในโครงการ/กิจกรรมดานสตรี - เครือขายจึงเปน “คนเดิมๆ” ซํ้าๆ นับเปนขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญยิ่ง 
 
   ๒.๕ คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
 
     องคประกอบของคณะทํางานท่ีระบุในคูมืออยางละเอียดท้ังจํานวนและคุณสมบัติ รวมท้ัง
การกําหนดบทบาทหนาท่ี มองได ๒ มุม คือ มุมบวกไดรับคําชมวา สค. มีแนวทางชัดเจนดีมาก สามารถทํา
ตามไดเลย ในมุมตรงกันขามถูกคอนขอดวาละเอียดมากเกินไป ทําไดยากเพราะปญหาสําคัญอยูท่ีเม่ือเปลี่ยน
คณะทํางานใหมหรือสมาชิกคนใหมเขามาไมรูบทบาทหนาท่ีตามคูมือ เนื่องจากไมไดรับการอบรมถายทอด
ความรู นอกจากนี้ การประชุมท่ีจะใหครบองคประชุมเปนเรื่องยาก มีคนทํางานจริงๆ ไมก่ีคน นอกจากนั้น    
ถาผูนํา/ประธานคณะทํางานไมมีวิสัยทัศนในการทํางานเชิงสังคมหรือไมเห็นความสําคัญก็เปนอุปสรรคท่ีสําคัญ 
อีกกรณีหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการทํางาน ศพค. คือ การรับรูของประชาชนในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมและใหความ
รวมมือของประชาชน ไดแก กลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนท่ี ขอจํากัดดานเวลา รวมท้ังการขาดความสามารถใน
การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณมาดําเนินโครงการ/กิจกรรม 



๕๒ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
     มีขอสังเกตวา ศพค. ดีเดนหรือระดับดี มักมีปญหาอุปสรรควา “โครงการท่ีมามากเหลือเกิน 
ลนมือ เปนภาระของเจาหนาท่ี” บริบทดานพ้ืนท่ีไมวาจะโดยขนาดของพ้ืนท่ี ความเปนพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
พ้ืนท่ีราบลุม ท่ีราบสูง เกาะ/ทะเล หรือชายแดนระหวางเมือง/จังหวัดและประเทศก็เปนอุปสรรคตอการทํางาน
เชนกัน 
 
  ๓. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
 
   เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการฯ มีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระบุในสัญญาจางอยางหนึ่ง แต
ในทางปฏิบัติบางคน/บางจังหวัด อาจตองทําหลายอยางและ/หรือทํางานท่ีไมตรงหนาท่ี นอกจากนั้น ยังไมมี
บัตรพนักงานแมจะผานการอบรมและตรวจสุขภาพจิตแลว ปญหาอ่ืนๆ คือ พาหนะท่ีจะนําออกพ้ืนท่ีเพ่ือสอบ 
Case พนักงานขับรถไมพรอมออกพ้ืนท่ีและมีไมเพียงพอ พ้ืนท่ีอยูไกล เสี่ยง โดยเฉพาะหากตองออกไปในชวงท่ี
ไดรับแจงยามวิกาล ในข้ันการสอบสวนเม่ือไดรับแจง ตํารวจมักไมเขาใจและยังคงมีทัศนคติวาความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนเรื่องท่ีคนภายนอกไมควรเขาไปยุง แตกตางจากบางจังหวัดท่ีตํารวจและอัยการไดรับคําชมวา
นารักมาก เขาใจการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. เปนอยางดี นอกจากนี้ เม่ือมีการประชาสัมพันธ รณรงคเรื่องความ
รุนแรงในครอบครัวและการตั้ง OSCC Case ท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหภาระงานเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ท่ีสําคัญ คือ 
ระเบียบการจางเปนสัญญาจางเปนปตอป การขาดความม่ันคงในการทํางานทําใหขาดขวัญ – กําลังใจ
โดยเฉพาะในชวงท่ีใกลสิ้นปงบประมาณ 
 
  ๔. มาตรฐานตัวช้ีวัด  
 
   มีผูกลาวถึงตัวชี้วัดวา ทุกวันนี้ “ตัวชี้วัดรัดคอเจาหนาท่ี เหมือนปลอกคอเหล็ก” ตัวชี้วัดท่ี
สวนกลางกําหนดมาพรอมกับโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณนั้น ไมสามารถนํามาเปนตัวชี้วัดในระดับพ้ืนท่ี
ได เชน  
 

   จังหวัดกําแพงเพชร  ตัวชี้วัดพัฒนาศักยภาพเครือขายไมไดเขียน  
       เรงขยายเต็ม ถาเขียนวา ศพค. เต็มพ้ืนท่ี ไมผาน !!” 
   จังหวัดชัยนาท ไมอยากตั้งตัวชี้วัดเอง เกรงวาจะต่ําเกินไป 
   จังหวัดยโสธร ตัวชี้วัดความสําเร็จ ศพค. ยาก ไมรูจะเอาอะไรมาวัด  
       เปาหมายอยากใหเปน ศพค. ในชุมชน  
       ท่ีผานมาไมไดสรางความพรอมใหศูนย ไมมีท่ีทําการ ไมรูบทบาท

หนาท่ีกลุมเปาหมาย  
        หาก อบต. ทําไดตามตัวชี้วัดแตก็ไมไดแตมจากมหาดไทย (อบต. 

ไมมีบทบาทหนาท่ีนี้)  
        ควรสรางตัวชี้วัดพ้ืนฐานและตัวชี้วัดทาทาย 
   จังหวัดสระแกว ตัวชี้วัดบางครั้งไมไดดูผลสําเร็จ ไมตองสงมา ชุมชนทําเองได 
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   สวน ๓ จังหวัดชายแดนใต ใหความเห็นวาควรลดคารอยละหรือความเขมขนลง เนื่องจากเปน
พ้ืนท่ีพิเศษ ตัวชี้วัดท่ีใชอยูทุกวันนี้ไมสามารถใชกับ ๓ จังหวัดชายแดนใต 
 
  ๕. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
 
   ปญหาอุปสรรคสําคัญท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นท่ีสงผลทําใหผูมีสวนเก่ียวของกับการรับ
งบประมาณจาก สค. มาใชเพ่ือใหเกิดการดําเนินงาน ในทางปฏิบัตินั้น คือ ปญหาเก่ียวกับระเบียบการใชจาย
งบประมาณ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตางใหขอมูลตรงกันวาเปนปญหาท่ีเกิดจากระดับนโยบายท้ังระดับ
กรม คือ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมไดมีขอตกลงรวมกัน
ในภารกิจท่ี สค. มีและขอความรวมมือให อปท. ทํา โดยภารกิจของ สค. มีลักษณะทับซอนภารกิจของ อปท. 
สงผลให สตง. เขามาตรวจ นอกจากนั้น พมจ. เองมักถูกมองวาตองใชเครือขายในการทํางานแตไมไดคิดวา
งบประมาณท่ีโอนมาใหเครือขายนั้น พมจ. จะตองเปนผูยืมเงินให เม่ือ สตง. มาตรวจ สิ่งท่ีไดรับทราบจาก 
สตง. ก็คือ งานท่ีทําโดยไมใชงบของ อบต. นั้น กลับไมใชงานของเครือขายแตเปนงานของ พมจ. และทาง 
พมจ. จะตองเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงเทากับวาหากทําดี สค. ไดผลงานแตเม่ือมีปญหา สตง. ก็จะตรงเขามาตรวจท่ี 
พมจ. หรือวินิจฉัยวาไมใชบทบาทหนาท่ีของทองถ่ิน ทําไมได ถาใชจายเงินไปแลวก็ตองคืนเงิน 
   จังหวัดท่ีเผชิญกับปญหากรณีท่ีมี สตง. เขามาตรวจสอบมีหลายแหง ท้ังในระดับจังหวัดบาง บาง
แหงท้ัง พมจ. และ อปท. โดยเฉพาะ อปท. บางแหงถูกเรียกเงินคืน เจาหนาท่ี อปท. ท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของ สค. หลายคนเสียขวัญ วิตกกังวลและเกรงวาจะถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืน 
ซ่ึงนับเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําให อบต. บางแหงและ/หรือ ศพค. บางแหงไมดําเนินการใดๆ ท้ังๆ ท่ีงบประมาณ
โอนเขา อบต. ไปแลว บางแหงดําเนินการไปแลวแตถูกเรียกเงินคืน 
    หนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของ/ภาคีเครือขายไดรับผลกระทบจาก สตง. หลายลักษณะ เชน 
สตง. เครงครัดระเบียบเหมือนกับวาใชไมบรรทัดวัด (ขอมูลสนทนากลุมจังหวัดชัยนาท) หรือเทศบาลมีงบแต
เบิกจายไมได กลัว สตง. “จองเลนงาน” บาง อบต. เงินเหลือเม่ือ สตง. มาตรวจเพราะไมไดทําเรื่องคืนเงิน 
(เงินเหลือไมก่ีบาท) บางแหงเจาหนาท่ีกลัวภารกิจทับซอน คลังกลัวเรื่องการคืนเงิน นอกจากนี้    ยังมี
ความเห็นอีกวา “งานมิติพ้ืนท่ีมาไมไดตั้งตัว ไมรูวาจะไดมาเปนภาระเพ่ิม งานเพ่ิม สตง. เขามามันเหนื่อยใจ 
จะเอาหลักฐานนั่นนี่ ตองโทรถามตลอด” (จังหวัดท่ีสะทอนประเด็นเรื่องนี้ ไดแก จังหวัดชัยนาท ลําพูน 
เชียงราย สุรินทร สกลนคร และจันทบุรี) อยางไรก็ตาม นายก อบต. สตรีคนหนึ่งในจังหวัดสกลนครแนะนํา
ผูเขารวมการสนทนากลุมวา “ยิ้มรับ อยางเถียง สตง. รับฟงแลวนําเรียนนายกฯ อยาชนเอง นายกฯ จะไป
เคลียรเอง แตนายกฯ บางคนก็โยนมาใหลูกนอง ... สตง. ตองการฟนนายกฯ ถานายกฯ คุยดี เขาจะบอก
เทคนิคเราวาควรทําอยางไร ขอใหมีคําวา ‘ชุมชน’ ก็ไมผิดแลว ใหนายกฯ ยิ้ม” 
  
  ๖. มาตรฐาน ศพค. 
 
   เม่ือผูเขารวมสนทนากลุมแนะนําตนเองวามาจากหนวยงานใด หากเปน ศพค. ผูท่ีมาจาก ศพค. 
ท่ีไดรับการพิจารณาใหเปนระดับดี ดีเดน ก็มักจะระบุดวยวา เปน ศพค. ระดับดี หรือดีเดน เม่ือใด ผูท่ีมาจาก 
ศพค. ท่ียังคงเปน ศพค. เกามักจะงงๆ และไมระบุวาเปน ศพค. อะไร ตอเม่ือไดพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการเปน 
ศพค. “มีระดับ” นั้น จึงเกิดการตั้งคําถามระหวางกันถึงวิธีการทําเพ่ือใหไดมาซ่ึง “ระดับ” ท่ีหมายรวมถึงการ
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ไดเงินเพ่ิมในอัตรา “ระดับ” ท่ีไมเทากัน ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําใหไดขอสรุปวา “กรอก
แบบฟอรมใหครบ สงใหทันภายในเวลาท่ีกําหนด เอกสารพรอม ก็ไดรับการพิจารณาใหผานแลว” ซ่ึง ศพค. 
หลายแหงท่ีไดรับการพิจารณาใหขอมูลตรงกัน ทําใหเกิดขอสงสัยวา “ทุกวันนี้ ศพค. ท่ีไดรับการพิจารณาผาน
มาตรฐาน ระดับดี/ดีเดน เหมือน Make เอกสารหรือเปลา” อยูท่ีฝมือของคนรายงานหรือไม การพิจารณาจาก
รายงานเพียงอยางเดียวจะสงผลตอ ศพค. อีกหลายๆ แหงดําเนินกิจกรรมดีๆ นอกจากนั้น ยังมีประเด็นซ่ึง
คลายๆ กันเรื่องตัวชี้วัด ก็คือ มาตรฐานท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานท่ีใชท่ัวประเทศโดยมิไดคํานึงถึงความ
แตกตางในบริบทพ้ืนท่ีหรือปจจัยแวดลอมอยางอ่ืนแตประการใด การเพ่ิมวิธีการสุมลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมกอน
ประกาศยกเปนระดับดีเดนหรือดี จึงเปนเรื่องท่ีจําเปน ยังมีบางกรณีท่ีแมรายงานทุกอยาง กรอกแบบฟอรม
ครบถวนและสงทันเวลา แตรายงานไปไมถึง สค. ตามกําหนด เนื่องจากเจาหนาท่ี พมจ. “รอสงรายงานของทุก
พ้ืนท่ีพรอมๆ กัน” จึงทําใหเสียโอกาสท่ีดีสําหรับ ศพค. ท่ีตั้งใจดําเนินการ 
 
สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
 
  การนําเสนอขอมูลในสวนนี้ไดจากการประมวลผล ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย สค. และระดับปฏิบัติ 
เพ่ือใหเห็นความชัดเจนท่ีผูใหขอมูลมีความตั้งใจและมุงม่ันเพ่ือใหเกิดการพัฒนางานดานสตรีและครอบครัว
อยางจริงจังตอไปในอนาคต ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  
  ๑. ระดับนโยบาย 
 
   จากการจัดเวทีสนทนากลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของ สค. และจากแบบสอบถามปลายเปดท่ี
ทุกคนใหรายละเอียดท่ีเปนประโยชน สรุปภาพรวมตามประเด็นหลักๆ คือ 
   ๑. นโยบาย ควรทําความเขาใจ ทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวยการจัดใหมีการประชุม
เจาหนาท่ีทุกระดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความเขาใจรวมกันและไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๒. การวางแผน ควรจัดทําแผนลวงหนา กําหนดเวลาและการประสานงาน รวมท้ังกําหนด
ประเด็นแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติ 
   ๓. การพัฒนาระบบงาน ควรพัฒนาระบบงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร พรอมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดทําฐานขอมูลดานสตรีและครอบครัวให
ทันสมัย สามารถเปนแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือและเปนศูนยรวมซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย 
   ๔. การสนับสนุนบุคลากร ควรพัฒนาบุคลากรของ สค. ใหมีความรู ความสามารถและทักษะใน
การถายทอดความรูเก่ียวกับการทํางานดานสตรีและครอบครัวแกกลุมเปาหมายและระหวางเจาหนาท่ี สค. 
ดวยกัน  พรอมท้ังขอเพ่ิมอัตราใหสอดคลองกับภาระงานประจําท่ีมีอยูอยางลนมือ 
   ๕. การประชาสัมพันธ ควรสรางจุดเดนการประชาสัมพันธงานของ สค. ใหเปนท่ีรูจักและสราง
จุดเดนของงานและของหนวยงานในดานสตรีและครอบครัว โดยนําความรูเรื่องการตลาดมาใชในการบริหาร
จัดการดานการประชาสัมพันธและควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธภารกิจงาน สค. ใหมากข้ึน 
   ๖. การดําเนินงาน 
    - ควรเนนการสงตองานใหเปนเนื้อเดียวกัน การประสานงานควรมีความชัดเจนในการสงตอ
ขอมูลและการสื่อสาร  
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    - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน 
    - ควรจัดใหมีโครงการท่ีทันสมัย นาสนใจ นาติดตามและนําเสนอใหถึงกลุมเปาหมาย 
   ๗. การติดตามผล ควรจัดใหมีหนวยติดตามและนิเทศงานอยางตอเนื่อง 
   ๘. ภาพลักษณของ สค. ควรใหความสําคัญแกการจัดสวัสดิการท่ีจําเปนสําหรับสตรีและ
ครอบครัวโดยเฉพาะมุมนมแม หองนั่งเลนสําหรับบุตรพนักงาน/เจาหนาท่ี เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของการ
สงเสริมความเขมแข็งของสตรีและครอบครัว 
   ๙. ผูบริหาร  
    - ควรมุงเนนการแกปญหาเชิงโครงสรางของงานดานสตรีและครอบครัวเพ่ือผลักดันใหเกิด
การปฏิบัติไดจริง 
    - ควรเปนผูนําการทํางานดานสตรีและครอบครัว เพ่ือเปนตัวอยางการทํางานท่ีสะทอน
ความเขาใจและพรอมท่ีจะกาวไปสูการพัฒนาศักยภาพของท้ังตนเองและสตรีกลุมนั้นๆ 
   ๑๐. เครือขาย ควรสรางเครือขายการทํางานใหมากข้ึน ท้ังเครือขายภาคเอกชน เครือขายดาน
กฎหมาย รวมท้ังรวมมือกับหนวยงานท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน  
   ๑๑. การใหความรู ควรจัดใหมีการรวบรวมองคความรูและเผยแพรโดยเฉพาะผูนํา อปท. ซ่ึง
เปนบุคคลสําคัญท่ีจะชวยใหการขับเคลื่อนงานประสบผลสําเร็จ การถายทอด/อบรมความรูดานสตรีและ
ครอบครัวนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปน คือ การปลูกฝง สอดแทรกทัศนคติท่ีจําเปนซ่ึงจะชวยใหเกิดการขยายผลไปยัง
กลุมเปาหมาย (ประชาชน) ไดอีกตอหนึ่งดวย 
   ๑๒. เจาหนาท่ี สค. ในระดับจังหวัด มีขอเสนอจากระดับพ้ืนท่ีและระดับสวนกลางท่ีสอดคลอง
กันวา การมีเจาหนาท่ี สค. ไปปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนาจะทําใหการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติมี
ความชัดเจนและทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานไดดียิ่งๆ ข้ึน 
 
  ๒. ระดับปฏิบัต ิ
 
   ขอมูลในสวนนี้ไดจากขอเสนอแนวทางโดย พมจ./หนวยงานภาคีเครือขายและทองถิ่น (อปท.) 
ศพค. ผลจากการประมวลขอเสนอแนะ มีดังนี้ 
   ๑. การดําเนินงาน 
    - ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหมากข้ึน เนื่องจากในระดับพ้ืนท่ีเม่ือมีขอสงสัยในการ
ดําเนินงานยังคงติดตอไดในระดับจังหวัดเทานั้น สวนหนึ่งเปนเพราะเขาใจมาโดยตลอดวางบประมาณตางๆ ท่ี
สงมานั้นมาจาก พมจ. การติดตอสื่อสารจึงอยูในแวดวงจํากัด 
    - ควรเปดโอกาสใหพ้ืนท่ีคิดกรอบการทํางานไดบาง เนื่องจากกรอบท่ีกําหนดมานั้นแข็งตัว
เกินไปไมเหมาะกับบางพ้ืนท่ี เชน จังหวัดยะลา เปนตน 
    - ควรสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับพ้ืนท่ีใหมากข้ึน เพ่ือจะไดนําความรูและ
ประสบการณจากเวทีมาปรับใชขับเคลื่อนงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังไดแนวทางการแกปญหาหรือ
เชื่อมโยงทรัพยากรระหวางกัน 
   ๒. การติดตามผล แนวทางการติดตามผลท่ีจําเปนสําหรับผูท่ีมาติดตาม คือ การมาติดตามใน
ชวงเวลาดําเนินงานไตรมาสท่ี ๒ - ๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนและใหคําแนะนําและใหกําลังใจ หากงานท่ีกําลัง



๕๖ โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว 

 
ดําเนินการอยูนั้นประสบปญหาและอุปสรรค ซ่ึงจะทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอกันมากกวาการมีแนวคิดวาการมา
ติดตามผลเปนการมาตรวจสอบเรื่องการใชงบประมาณแตเพียงอยางเดียว 
   ๓. การประเมินผล สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานควรทําทันทีเม่ือถึงสิ้นปงบประมาณ 
เพ่ือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงจะไมลืมขอมูลและสามารถสงมอบเอกสารตางๆ ได โดยไมตองคนหา
เอกสารท่ีเก่ียวของในภายหลัง ดังนั้น ชวงเวลาท่ีเหมาะสมจึงควรจะเปนชวงไตรมาสท่ี ๑ ของปงบประมาณ
ถัดไป 
   ๔. กระบวนการทํางาน ภาพท่ียังพบอยูทุกวันนี้มีลักษณะเปน Top Down มากกวา Bottom 
Up ระดับพ้ืนท่ีเองยังคงเสนอวาใหกลับกันบางนาจะดี อยางไรก็ตาม หากไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทุก
ระดับการทํางาน เชื่อม่ันวากระบวนการการทํางานท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเหมือนเปนงานประจํานี้เปนรูปแบบท่ี
อาจจะยังคงจําเปนอยู เพราะหนวยงานระดับนโยบาย (สค.) ยังเปนแหลงท่ีรวมงบประมาณได ขอเสนอจึง
ขอใหมีการทบทวนข้ันตอนการทํางานทุกข้ันเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีทัศนะทางบวกตอการทํางาน
รวมกัน 
   ๕. งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ในชวงรอยตอของการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ นับเปนชวงการปรับเปลี่ยนระเบียบการโอนงบประมาณเบิกจาย แนวทางการดําเนินงาน
ท่ีเปนขอเสนอซ่ึงสวนใหญมาจาก อปท./ศพค. รวมท้ังองคกรสตรีดวย คือ 
    - ศพค. ใดท่ีมีศักยภาพในการทํางานมีความตองการไดงบประมาณเพ่ิมเติมจาก ๑๐,๐๐๐ 
บาท ใหเขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยตรงจาก สค. 
    - ศพค. สามารถเขียนโครงการเสนอ สค. ไดโดยตรง (เชนท่ีใชระเบียบป ๒๕๕๖) 
    - ทบทวนขอดีขอเสียของการสนับสนุนงบประมาณและการโอนเงิน 
    - ระยะเวลาการโอนเงินงบประมาณควรอยูภายในไตรมาสท่ี ๑ 
    - ควรจัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีเนนการประสานงานและการติดตามงาน 
   ๖. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ในฐานะเปนลูกคาและ
ผูใชบริการ รวมท้ังบทบาทการเปนผูประสานหลัก มีขอเสนอเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    - ควรพัฒนาทักษะของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานของ สค. อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอท้ัง
เจาหนาท่ีคนเดิมและคนใหม ซ่ึงหมุนเวียนเขา – ออกและปรับเปลี่ยนงานอยูเสมอ 
    - เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ี พมจ. ในฐานะท่ีบุคคลเหลานี้เปนกําลังสําคัญ 
(ตนทาง) ของการขับเคลื่อนงาน สค. ใหไปสูเสนทางแหงความสําเร็จทุกป โดยเสนอใหมีการจัดทัศนศึกษาดู
งานท้ังในและตางประเทศ (ใกลเคียง) ยกยองเชิดชูอันจะมีผลดีตอการประเมินความดีความชอบ 
    - ผลักดันใหเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดรับ
การบรรจุเปนพนักงานราชการเพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําภายในองคกร/กระทรวงและมีความม่ันคง 
กาวหนาในหนาท่ีการงาน ซ่ึงจะสงผลดีตอการทํางานไดอยางตอเนื่อง ลดอัตราการเขา – ออกและการสูญเสีย
โอกาสในชีวิตการทํางานของพนักงานอัตราจาง 
   ๗. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ขอเสนอท่ี อปท. ประสงคจะเสนอให สค. ดําเนินการ
เพ่ือแนวทางการทํางานดานสังคมและครอบครัวจะลื่นไหลไดดีข้ึน มีดังนี้ 
    - การพัฒนาความรู ทักษะของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานของ สค. เนื่องจากเจาหนาท่ีของ 
อปท. ท่ีรับผิดชอบงาน สค. หลายคนไมไดมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภารกิจหลักของ สค. ประกอบกับมีการ



โครงการติดตามและประเมินผลดานสตรแีละครอบครัว ๕๗ 

 
โอนยายบรรจุใหม ทําใหเปนความจําเปนท่ี สค. ควรจัดอบรมความรูและทักษะอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอท้ัง
คนเกาและคนใหม 
    - เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ี อปท. ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งซ่ึงทําใหงานของ 
สค. สําเร็จลุลวงดวยดีทุกป อาจจัดรวมกับเจาหนาท่ี พมจ. ก็ได ท้ังนี้ สิ่งท่ีจะชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
ไดแก การจัดศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ ยกยองเชิดชูเกียรติซ่ึงจะมีผลตอการประเมินความดีความชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย เปนตน 
    - ผลักดันใหออกระเบียบ/กฎหมายระหวางกระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการยอมรับและ
สั่งการอยางเปนลายลักษณอักษรมากกวาการขอความรวมมือซ่ึงไมไดผล เพราะจะทําหรือไมทําก็ได 
   ๘. ภาคีเครือขาย ในท่ีนี้มีขอเสนอแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญจาก ๒ กลุม ดังนี้  
    - กลุมสตรี (คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอําเภอ/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน) เสนอใหทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการทํางานเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคระหวางเพศใหชัดเจนเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
     นอกจากนี้ ยังเสนอใหสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสตรีแต
ละระดับและแตละพ้ืนท่ีซ่ึงตองการไดรับการพัฒนาแตกตางกัน นับตั้งแตการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา
ภาวะการเปนผูนํา การพัฒนาเพ่ือมุงสูการเมืองทองถ่ิน 
     สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆ ของสตรีนั้น มีขอเสนอใหปรับรูปแบบ/
เนื้อหาการจัดอีเวนต (Event) ของวันสตรีสากล วันสตรีไทย งานยุติความรุนแรง รวมท้ังการจัดสมัชชาตางๆ  
    - คณะทํางาน ศพค. เสนอแนวทางเก่ียวกับการทบทวนรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ ศพค. 
ท่ีมีอยูเดิมใหสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะองคประกอบของคณะทํางาน และ
ปรับปรุงแบบรายงาน มาตรฐาน ศพค.  
 
 
 



๕๘ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 

บทที่ ๕ 
 สรุปและเสนอแนะ 

 
  โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวเกิดขึ้น เนื่องจาก สค.        
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อน าไปสู่        
การปรับปรุงและพัฒนางานของ สค. บนพื้นฐานข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทุกระดับซึ่งได้รับจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทุกด้านที่ สค. รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ส าคัญของการติดตามและประเมินผล
ในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของ
หน่วยงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางในการ
ด าเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณของหน่วยงานเพื่อน าผลที่ได้ไปสนับสนุน ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
  ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวที่ด าเนินการในครั้งนี้     
มีขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษาความก้าวหน้าและผลส าเร็จการด าเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
ของ สค. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ได้แก่ ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย  
  ผลผลิต ๑ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
   กิจกรรม ๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี 
   กิจกรรม ๒ ส่งเสริมความเสมอภาคและพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัวใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   กิจกรรม ๓ ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต ๒  เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
   กิจกรรม ๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
   กิจกรรม ๒ สนับสนุนการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่ 
  ผลผลิต ๓ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัว
เข้มแข็ง 
   กิจกรรม ๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัว
เข้มแข็ง 
   กิจกรรม ๒ ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
  แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นกรอบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยการผสมผสาน ๔ 
แนวคิด ได้แก่ เครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานในกระบวนการจัดการงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting System : SPBBS) ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Result Based Management : RBM) และแนวคิดการบริหารงานแบบ Balanced Score Card  (BSC)  
  ในระดับพื้นที่ ก าหนดขอบเขตการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
ครอบคลุม ๕ ภาค ทั่วประเทศ ๒๐ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ สค. ก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายของการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย  



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ๕๙ 

 

 

  - ภาคเหนือ : เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ ชัยภูมิ 
  - ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรี สระแก้ว 
  - ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด 
  - ภาคใต้ : สุราษฏร์ธานี พังงา สงขลา ยะลา 
  และประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่  
  ๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พม.) 
  ๒. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
  ๓. ภาคีเครือข่าย เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับอ าเภอ (กพสอ.) ศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน (ศพค.) เป็นต้น  
  ๔. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค.  
  วิธีการศึกษาที่ใช้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด    
ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงบประมาณของหน่วยงานทุกโครงการที่ สค. ด าเนินการ/มอบหมาย
ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนปี ๒๕๕๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการติดตาม
ประเมินผล การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกกลุ่มและการใช้แบบสอบถาม
เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลหลัก  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผลทั้งสิ้น ๘ เดือน (เมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
  ผลการติดตามและประเมินผล ปรากฏดังนี้ 
 
  ผลผลิต ๑ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
  กลุ่มตัวอย่าง ๒๐ จังหวัดได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินงานใน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมวันสตรีสากลซึ่ง
แต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับกิจกรรมสมัชชาครอบครัวได้รับจังหวัด
ละ ๔๓,๐๐๐ บาท  
 
  ผลผลิต ๒  เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
  งบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ล าพูน พังงา ยโสธร 
ตราด และสระแก้ว จังหวัดที่ได้รับงบอุดหนุนจังหวัดละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ราชบุรี เชียงราย เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สงขลา สุราษฎร์ธานี ชัยภูมิ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี 
และจันทบุรี ส่วนจังหวัดยะลาได้รับงบสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับงบบริหารจัดการทุกจังหวัด
ได้รับเท่าๆ กัน คือ ๓,๐๐๐ บาท/จังหวัด 
 
  ผลผลิต ๓ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัว
เข้มแข็ง 
  งบประมาณที่ได้ตามผลผลิต ๓ กิจกรรมหลัก ๑ สรุปได้ว่า โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี (วันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว) แต่ละจังหวัดได้รับงบเท่าๆ กันเพื่อการจัด
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กิจกรรมจังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าบริหารจัดการจังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของครอบครัว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งพบว่า ในการติดตาม
ประเมินผลครั้งนี้เป็น ศพค. เก่า ศพค. ดีเด่น ศพค. ระดับดี ศพค. รูปแบบใหม่ ได้รับสนับสนุนตามประเภท 
ศพค. และจ านวน ศพค. ที่ตั้งในพื้นที่ แต่ไม่พบว่ามี ศพค. สายใยรักอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เช่นเดียวกับค่าบริหารจัดการซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน ศพค. ละ ๓๐๐ บาท/ศพค. โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว แต่ละพื้นที่เป้าหมายได้รับงบสนับสนุนพื้นที่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกจังหวัด โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับต าบล (คลินิกครอบครัว) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด ได้รับพื้นที่ละ ๓๕,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ บาท โดยพบว่า 
จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท และน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท  
  ส าหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยลักษณะของโครงการแบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็นกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งงบประมาณที่
จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท จังหวัดที่ได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา พังงา ยโสธร จันทบุรี ตราด และสระแก้ว จังหวัดที่ได้รับงบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ จังหวัดล าพูน จังหวัดที่ได้รับงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ยะลา 
และจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คือ จังหวัดเชียงราย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สงขลา สุราษฎร์
ธานี ชัยภูมิ สกลนคร สุรินทร์ และอุดรธานี พมจ. ได้รับค่าบริหารจัดการจังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับ
เงินเดือนเพื่อจ่ายส าหรับการจ้างพนักงานอัตราจ้าง ทุกจังหวัดได้เท่ากัน จังหวัดละ ๑๐๙,๙๒๐ บาท (เดือนละ 
๑๐,๔๒๐ บาท) 
 
  กระบวนการ ขั้นตอนการท างาน 
 
  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (สค.) ประกอบด้วย การสร้างเสริมความเสมอภาคหญิงชาย              
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการพัฒนากลไกการท างานด้านสตรีและครอบครัว     
ซึ่งก าหนดกลยุทธ์หน่วยงานไว้ ๓ กลยุทธ ์ด้วยเช่นกัน คือ พัฒนาศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและส่งเสริม
ความเสมอภาค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้าง
ความรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัว 
จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น ผู้ให้
ข้อมูลหลักทุกกลุ่มระบุจุดอ่อนที่ท าให้นโยบาย มาตรการใหม่ๆ ด้านสตรีและครอบครัวไม่ปรากฏชัดเจน คือ 
ช่วงเวลาการก าหนดทิศทางช้าเกินไป กลุ่มเป้าหมายการท างานยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ สค. ยังต่างคนต่างท า 
งบประมาณไม่ไปในทิศทางเดียวกัน การทบทวนยุทธศาสตร์เป็นเพียงการเปลี่ยนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและปรับ
ค าที่ใช้เท่านั้นเอง 
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิด        
การขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค สค. ใช้วิธีการเชิญพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมารับฟัง
ค าชี้แจงนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับเพื่อน าไปถ่ ายทอดให้เจ้าหน้าที่      
ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป ในทางปฏิบัติ พมจ. บางแห่งมาด้วยตนเอง บางแห่งให้เจ้าหน้าที่มาแทน ภายหลัง



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ๖๑ 

 

 

เมื่อกลับมาถึงจังหวัด การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมอาจท าได้มาก/น้อยหรือไม่ได้ท าเลย
ก็ขึ้นอยู่กับการตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องน้ันๆ ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม เช่นเดียวกับการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้
รับมาจากส่วนกลางให้ อปท. องค์กรสตรี และ ศพค. ก็ใช้วิธีเหมือนๆ กันกับที่ สค. ใช้ คือ การเชิญมาประชุม
ชี้แจง แต่บางจังหวัดใช้วิธีโทรศัพท์แจ้งหรือเชิญด้วยวาจา เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งการถ่าย 
“หลาย” ทอดเช่นนี้ ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอดในระดับที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงเขียนโครงการ
เสนอให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการต่อ       
จึงเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน าไปด าเนินโครงการ/กิ จกรรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและทันเวลา             
โดยงบประมาณจะโอนไปที่ อปท. การเบิกจ่ายจาก อปท. ต้องอิงระเบียบ อปท. ท าให้มีผลต่อความล่าช้า 
ความยุ่งยากจน ศพค. บางแห่งไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้สะสมไว้นานมากกว่า ๑ ปี (จังหวัดก าแพงเพชร ๓ 
ปี) คณะท างาน ศพค. หลายแห่งกว่าจะด าเนินงานใช้จ่ายได้เกือบสิ้นปีงบประมาณ ส่งผลต่อการท ารายงาน
พร้อมหลักฐานส่ง พมจ. ก่อนที่ พมจ. จะรวบรวมรายงานส่งให้ สค. ต่อไป  
 
  การด าเนินงานและผลจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปตามผลผลิตและกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 
  ผลผลิต ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย (วันสตรีสากล)      
เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมซึ่งองค์กรสตรีเป็นผู้คิดรูปแบบงาน จัดเหมือนๆ กันทุกปี มีการระดมทุนของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีโดยจัดงานเลี้ยง ออกร้านขายผลิตภัณฑ์โอทอป งบประมาณที่ได้นอกจาก สค. แล้ว 
ยังต้องพึ่งงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เช่น อปท. พช. แรงงาน ผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคคล/กลุ่มเดิมๆ  
  ส าหรับโครงการพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สมัชชาสตรี)          
มีลักษณะเป็นเหมือนงานประจ าที่ต้องท าทุกปี เช่นเดียวกับวันสตรีสากลที่หัวข้อถูกก าหนดโดยส่วนกลาง ซึ่ง
อาจปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย ประเด็นร่วมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คือ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการพัฒนา
ศักยภาพสตรี มีข้อสังเกตว่าการท าโครงการนี้มีลักษณะเดิมๆ ซ้ าซ้อนกับอีกหลายสมัชชา  ทั้งสมัชชาสตรี 
สมัชชาเด็กและเยาวชน สมัชชาผู้สูงอายุ การจัดแต่ละอย่างใช้เวลาเพียงครึ่งวันเนื่องจากข้อจ ากัดของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างไรก็ตาม จังหวัดตราดเห็นประโยชน์ของการท าสมัชชา เนื่องจากผลที่ได้ อปท. น าไปต่อยอดการ
ท างานได ้
  ผลผลิต ๒ โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ลักษณะกิจกรรม คือ การ
สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มองค์กร/เครือข่ายจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเสมอภาคหญิงชาย โดย
จัดอบรม สัมมนา ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน การท าโครงการดังกล่าวมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินงาน รวมทั้งนโยบายความเสมอภาคของ สค. ไม่ชัด      จึงขับเคลื่อน
ไม่ได้เท่าที่ควร 
  ผลผลิต ๓ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
และประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กิจกรรมที่ประเมินผล มีดังนี ้
  ๑. การจัดกิจกรรมรวมกัน เช่น วันครอบครัวกับสมัชชาครอบครัวจัดรวมกัน มีบางจังหวัดน าไปจัด
รวมกับสมัชชาสตรี มีลักษณะวิธีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับสมัชชาสตรี โดยแบ่งห้องและประเด็นตามที่
ส่วนกลางก าหนด มีบางแห่ง เช่น จังหวัดราชบุรีและชัยนาทจัดทุกสมัชชารวมในวันเดียวกัน 
  ๒. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เนื่องจากการจัดตั้ง ศพค. เป็นนโยบายที่ส่วนกลางส่งลง
มา หลายๆ พื้นที่ไม่พร้อมที่จะท า ศักยภาพในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้ง



๖๒ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 

องค์ประกอบคณะท างาน วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อปท. นักพัฒนาชุมชน งบประมาณ นอกจากนี้  คนในชุมชน
เองก็ยังไม่รู้จัก ศพค. เพราะคณะท างานส่วนใหญ่สวมหมวกหลายใบ กิจกรรมที่ด าเนินการมีลักษณะคล้ายๆ 
กันในหลายๆ พื้นที่ เช่น ครอบครัวอบอุ่น ค่ายครอบครัว ยาเสพติด การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันท้องก่อนวัย
อันควร ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ขอร้องกันได้ มักจะเน้นพ่อแม่ลูก ครอบครัวเสี่ยงไม่กล้าเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีประมาณ ๒๐ ครอบครัว/การจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ใน ๑ ปี การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของ ศพค. แต่ละประเภทมีมาตรฐานตัวชี้วัดต่างกัน อย่างไรก็ตาม ศพค. ที่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามมาตรฐาน กรอกข้อมูลครบและส่งรายงานทันก็สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 
ศพค. ระดับดี/ดีเด่น และได้รับเงินรางวัลเพื่อน าไปต่อยอดหรือขยายจ านวนกลุ่มเป้าหมายของ ศพค. ได้ดียิ่งๆ 
ขึ้น 
  ๓. ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่โดยภาพรวมของจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าสนับสนุนให้ด าเนินการ
ต่อไป เนื่องจากสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ชื่อโครงการเปลี่ยนเป็นคลินิกครอบครัวในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ โครงการนี้บางแห่งมีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของโรงเรียนและบาง อปท. ก็ท าอยู่แล้ว อปท. บางแห่งมี
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติรองรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ก็มีกิจกรรมในพื้นที่คล้ายๆ กัน 
  ๔. การส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ลักษณะกิจกรรมเป็นการส ารวจข้อมูลใน
ต าบล ๒ แห่ง โดยส่วนกลางจัดส่งแบบส ารวจมาให้พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. โดยแบบส ารวจนี้มี ๒ แบบ 
คือ ระดับครอบครัวและระดับชุมชน ผู้ที่เก็บข้อมูลภาคสนามส่วนใหญ่เป็น อพม. และ/หรือ อสม. ภายหลังที่
ส ารวจข้อมูลได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ อปท. จะต้องคีย์ข้อมูลส่ง สค. มีข้อสังเกตว่าแบบสอบถามมีจ านวนค าถาม
มาก ยากต่อการท าความเข้าใจและท าไม่ทัน รวมทั้งซ้ าซ้อนกับข้อมูลพื้นฐานของ อปท. และของศูนย์
ปฏิบัติการประจ าจังหวัด 
  ๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
(กิจกรรมยุติความรุนแรง) ด าเนินงานโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวต าแหน่งพนักงานอัตราจ้าง ในทางปฏิบัติ พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ท างานแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับ พมจ. แต่ละจังหวัดและภาระงานที่ต้องท าในลักษณะ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ 
พมจ. ที่รับผิดชอบภารกิจของ สค. มีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การจ้างโดยท าสัญญาปีต่อปี ส่งผลต่อขวัญก าลังใจ
และความมั่นคงในการท างาน โดยเจ้าหน้าที่ พมจ. และพนักงานอัตราจ้างต่างเห็นว่า สค. ควรผลักดันให้บรรจุ
เป็นพนักงานราชการ 
   ส าหรับกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงนั้น ลักษณะกิจกรรม คือ เดินรณรงค์ จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ ติดริบบิ้นสีขาวให้เพศชายที่เข้ามา
ร่วมงานที่จังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีหน่วยงานต่างเข้ามาร่วมงานหลายแห่งทั้งบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ต ารวจ อัยการ ศาล โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มสตรี 
ศพค. และ อบต. บางแห่ง 
   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน ๒ ระดับ คือ ระดับจุลภาค ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
และเจ้าหน้าที่ อปท. ที่รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถจาก
การเข้ารับการอบรมโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการคุ้มครอง



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ๖๓ 

 

 

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกของครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาส
ใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น ชุมชนสามารถจัดการปัญหากันเองได้ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระดับมหภาค โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สค. ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเกือบทุกโครงการ/กิจกรรมเป็นการบูรณาการงาน 
เงิน คนจากหลายแห่ง การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน – ๑ วันจบ ปีละครั้ง (ยกเว้นกิจกรรมพาลูกจูง
หลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ไม่อาจตอบค าถามเชิงคุณภาพในระยะยาวได้ เครือข่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ยัง
เป็นคนกลุ่มเดิมๆ 
 
  นวัตกรรม การเรียนรู้และพัฒนา การขยายผล 
 
  ข้อค้นพบที่ได้ คือ การบูรณาการงาน เงิน คน เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมายและทันเวลา ซึ่งมีใน
ทุกระดับตั้งแต่ พมจ. อปท. คณะกรรมการพัฒนาสตรี และ ศพค. การเรียนรู้และพัฒนาที่เกิดขึ้นมีหลายด้าน 
โดยส่วนกลาง เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุน ศพค. 
การเขียนหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การจัดท าคู่มือและก าหนดแนวทางที่แน่นอนเพื่อ
เครือข่ายจะได้ท างานง่ายและชัดเจน การเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนการท างานทั้งเรื่องการท างานด้าน
ครอบครัว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและการบริหารจัดการโครงการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ        
การท างานบนพื้นฐานความต้องการโดยการส ารวจความสนใจและความต้องการที่แท้จริงก่อนโอนงบประมาณ 
การน าแนวคิดมาก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อใช้แก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานและการน าเทคนิค   
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตการณ์การท างานของทีมที่ปรึกษามาปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิง
บูรณาการของ สค. ในอนาคต ส าหรับส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ พมจ. ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ อปท. เกิด
การเรียนรู้และตระหนักในระดับปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการใช้สัมพันธภาพส่วนตัวในการท างาน การ
ประสานงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ส่วนด้านการท างาน เรียนรู้ความส าคัญของ
เครือข่าย งบประมาณที่เพียงพอและการเข้าใจของครอบครัว ส าหรับด้านการเมือง เรียนรู้ความส าคัญของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนขั้วการเมือง 
 
  การพัฒนา มีการพัฒนาในเรื่องการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด         
การวัดผลส าเร็จของงานทางด้านสังคมซึ่งต้องการความพิถีพิถันในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 
 
  การขยายผล พบเชิงปริมาณทั้งแนวระนาบและแนวดิ่งจากบางโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ ศพค. 
ซึ่งขยายจ านวนเพิ่มขึ้นและการยกระดับ ศพค. เก่า เป็น ศพค. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับดี ดีเด่น การ
จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ทั้ง ศพค. และคณะกรรมการพัฒนาสตรี การท า MOU กับ
หน่วยงานต่างๆ แต่การขยายเครือข่ายไม่ชัดเจนเพราะการท างานยังอยู่ในวงแคบ 
 
  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
  ส่วนกลาง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานโดยภาพรวม ได้แก่ 
นโยบายของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ



๖๔ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 

ของกลุ่มเป้าหมาย ระบบงาน/ระบบข้อมูล/ศูนย์ข้อมูล ความร่วมมือของส านัก/กอง ภารกิจที่มากของ
เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ระเบียบ
ราชการ สัญญาจ้าง ขั้นตอนการลงนามสัญญา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ การใช้ยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน และการพัฒนาบุคลากร      
ในส่วนภูมิภาค พบว่า บริบทด้านพื้นที่ ผู้บริหาร/ผู้น า/นักการเมืองท้องถิ่น วิธีการท างาน โดยเฉพาะการ
ท างานเชิงบูรณาการ แกนน า/อาสาสมัคร การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นโยบาย กรอบทิศทาง
การด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ พมจ./อปท. องค์ความรู้ (ความรู้เฉพาะด้านหรือความรู้ตามเนื้อหา) สื่อ/อุปกรณ์    
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือของใช้ส านักงานที่จ าเป็น การกระจายงาน การส่งต่องาน ลักษณะกิจกรรมที่
สนองตอบความต้องการของพื้นที่ การให้ความส าคัญแก่กระบวนการเรียนรู้ ทุนทางสังคมและงบประมาณ 
ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานทั้งสิ้น 
 
  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
 
  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและจากแบบสอบถามที่ได้มีความแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่องาน ศพค. แต่พอใจกับงานด้านสตรีโดยเฉพาะวันสตรีสากล 
วันแม่ วันสมัชชา ส่วนงานด้านเครือข่ายยังไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจได้ เนื่องจากเครือข่ายไม่
ขยายวงกว้าง 
  ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ สค. พึงพอใจโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
สตรีและครอบครัวและ ศพค. ในระดับปานกลาง แต่พึงพอใจอีก ๓ โครงการ/กิจกรรมในระดับมาก เจ้าหน้าที่ 
พมจ. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกโครงการ/กิจกรรมแต่พึงพอใจปานกลางต่อ ศพค. เก่าและ
การส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากต่อ 
ทุกโครงการ/กิจกรรม เช่นเดียวกับภาคีเครือข่ายที่พึงพอใจมากต่อทุกโครงการ/กิจกรรมทีท่ า  
 
  นิยามและเกณฑ์การวัดความส าเร็จ ความก้าวหน้าและความคุ้มค่า 
 
  ภาพรวมสรุปได้ว่า การนิยามเกณฑ์การวัดความส าเร็จของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกันแสดง
ความเห็นนั้น ค าว่าความส าเร็จให้นิยามทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยก าหนดความส าเร็จของงานเชิงปริมาณ
ร้อยละ ๖๐-๗๐ ของงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ ๘๐ ความส าเร็จอยู่ที่เจ้าหน้าที่ จ านวน Case ความรุนแรงใน
ครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนเชิง
คุณภาพวัดได้จากครอบครัวให้ความส าคัญของครอบครัว การสนับสนุนจาก อปท. ความเสียสละของ
คนท างาน ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านสตรีและครอบครัว สตรีได้รับการยอมรับมากขึ้น 
 
  นิยามความก้าวหน้า  
 
  เกณฑ์ที่ใช้วัดความก้าวหน้ามีทั้งการพิจารณาจากตนเอง ซึ่งคนท างานทุกระดับได้รับนับตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ สค. เจ้าหน้าที่ พมจ. เจ้าหน้าที่ อปท. สตรีและคณะท างาน ศพค. ซึ่งมีทักษะการปฏิบัติงานที่
พัฒนาขึ้น มีความเข้มแข็ง สามารถน าข้อบกพร่องต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ๖๕ 

 

 

สตรีและครอบครัว การนิยามความก้าวหน้าดูได้จากหลายเกณฑ์ ทั้งในเรื่องการขยายเครือข่าย การต่อยอด
งานและกระบวนการท างาน การมีนวัตกรรมการจัดการแก้ปัญหา ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรมที่ต้อง
ได้รับงบประมาณทุกปี การพัฒนาการด าเนินงานที่ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพต่างๆ 
รวมทั้งร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง 
 
  นิยามความคุ้มค่า 
 
  การนิยามค านี้โดยภาพรวมนิยามการที่ตนเองได้รับผลจากการได้ลงทุนลงแรงทุ่มเทให้การท างาน  
ซึ่งดูได้จากการพัฒนาตนเอง การได้รับความรู้ ความไว้วางใจ ความสุข ความศรัทธา แต่เจ้าหน้าที่ สค.        
วัดความคุ้มค่าจากผลกระทบที่สตรีและครอบครัวได้รับอย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่สตรีและครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง ความคุ้มค่ายังอาจวัดได้จากการลงทุน งาน การเรียนรู้ การสมานสามัคคีระหว่างท้องถิ่นกับ
ประชาชน 
  มีข้อสังเกตว่าการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้พิจารณาจาก “งบประมาณ” ที่ได้รับ 
“อย่างเหมาะสม” 
 
  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงาน 
 
  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่ละระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของ สค. พมจ. ผู้แทนหน่วยงาน 
อปท. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่างๆ รวมทั้งคณะท างาน ศพค. ต่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค
ตามประสบการณ์การท างานที่เคยพบมาและที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หลายๆ ปัญหาเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าและยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็คือ งบประมาณที่ไม่เคย “เพียงพอ” และไม่เคยปรับ
ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น ปัญหาด้านบุคลากรซึ่งนอกจากจะไม่เพียงพอแล้วยังต้องการการพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาอุปสรรคในระดับมหภาค ได้แก่ นโยบาย ทิศทางการท างาน
ไม่ชัดเจน ขาดกลยุทธ์การท างาน การจัดระบบงานที่เอื้อต่อการท าให้เกิดบูรณาการในการท างานที่เป็น
รูปธรรม ส่วนปัญหาอุปสรรคในระดับจุลภาค โดยภาพรวมมีปัญหาอุปสรรคนับตั้งแต่การเข้ารับฟังค าชี้แจง
นโยบายแต่ละปี การแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณ ความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ความเข้า ใจ   
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและของกลุ่มเป้าหมาย ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ที่เข้ามาตรวจสอบ รวมทั้งการท างานที่ต้องให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน ศพค. ซึ่งเป็นไปได้ยาก
เพราะแต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถใช้เกณฑ์เดียวกันได้ ที่ส าคัญการติดตามผลยังไม่เกิดขึ้นอย่าง
ครอบคลุม 
 
  แนวทางการด าเนินงานที่ได้รับจากการท าเวทีสนทนากลุ่ม แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ 
 
  ระดับนโยบาย เสนอให้มีการทบทวน ท าความเข้าใจ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวางแผน
ล่วงหน้า ซึ่งก าหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจน การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติ 



๖๖ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 

การประชาสัมพันธ์งานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การให้ความส าคัญแก่การติดตามผล
อย่างจริงจัง ในระดับปฏิบัติมีข้อเสนอให้สร้างเครือข่ายการท างานเพิ่มขึ้น ให้ความรู้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ 
สค. ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การปรับกระบวนการท างานให้เป็นการท างาน
แบบสองทาง “ร่วมกันคิด” สร้างขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่ ทบทวนข้อดีข้อเสียของการสนับสนุนงบประมาณและ
การโอนเงิน ผลักดันเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานราชการ การผลักดันให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องออกระเบียบ/กฎหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับ
และสั่งการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาการจัดอีเว้นต์ (Event) งานวันสตรีสากล วัน
สตรีไทย งานยุติความรุนแรง รวมทั้งสมัชชาต่างๆ การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อสตรี
แต่ละระดับและทบทวนรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ ศพค. ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 
 
ข้อเสนอเพื่อการน าผลการติดตามและประเมินผลไปใช้สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
 
  ๑. การพัฒนาองค์กร  
 
   ตามที่  สค. ก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานส าหรับการด าเนินงานไว้ ๓ ด้าน ได้แก่           
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการพัฒนา
กลไกการท างานด้านสตรีและครอบครัว ผลจากการก าหนดยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่กลยุทธ์หน่วยงานเพื่อแปลง
แผนงานเป็นโครงการ/กิจกรรมไปสู่ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นกันต่อไป จากการติดตามและประเมินผล 
พบว่า การก าหนดยุทธศาสตร์ในลักษณะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่ระดับบน (ส่วนกลาง) ส่งผล
ต่อความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม การเชื่อมประสานทั้งเรื่องเวลา งบประมาณและสร้างความเข้าใจในทิศ
ทางการขับเคลื่อนงาน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเสนอให้ 
   ๑.๑ สค. เร่งพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิดที่ว่า “เมื่อโลกหมุนไป ต้องหมุนตามให้ทัน” (ทฤษฎีกบ
ต้ม ของ Tichy and Sherman, ๑๙๙๓) (๒๕๕๖) ผสมผสานกับแนวคิดของ Cummings and Worley 
(๒๐๐๙) ที่เน้น “การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในบริบทที่กว้างกว่าการ
บริหารงานทั่วไป” 
   ๑.๒ ยึดแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยการใช้ PMQA (Public Sector Management Quality 
Award) (สุรพงษ์, ๒๕๕๖) ซึ่งข้อมูลในภาพรวมที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่ม พบว่า สค. ยังไม่เป็นผู้น าในด้านงาน
สตรี ครอบครัวและเครือข่าย ยังไม่เป็นที่รู้จักแม้ว่าจะด าเนินงานมานานนับ ๑๐ ปี และ/หรือผู้ที่รู้จักมักเป็นคน
กลุ่มเดิมๆ เครือข่ายเดิมๆ ที่ส าคัญ การเป็นผู้น าทางวิชาการที่สังคมคาดหวังต่อหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วย
นโยบายยังไม่ชัดเจน สค. จึงควรจัดให้มีการประเมินการด าเนินงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะเรื่องวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินงาน การให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ 
ยังควรวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจน สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
   ๑.๓ การจัดการกระบวนการ กระบวนการจัดการที่ สค. ใช้อยู่ทุกวันนี้ตามความเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างเห็นว่ายังมีลักษณะที่เป็น Top Down มากกว่าจะเป็น Bottom Up ส่งผลต่อความรู้สึกในฐานะ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งขาดการมีส่วนร่วมในการคิด ก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม งานที่ออกมาจึงมีลักษณะ 



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ๖๗ 

 

 

“เสร็จ” ตามเวลาและตามวัตถุประสงค์มากกว่า “ส าเร็จ” ดังนี้ สค. จึงควรจัดการกระบวนการท างานเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง 
   ๑.๔ การยกระดับงานประชาสัมพันธ์ จากข้อมูลที่ปรากฏว่า งานด้านประชาสัมพันธ์ของ สค.    
ยังเป็นหน่วยงานที่ “ไม่เป็นทางการ” ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์องค์กรและงานด้านสตรี 
ครอบครัวที่จะท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่เน้นแนวคิด 
“การตลาดทางสังคม” ที่ถึงเวลาจะน ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
   ๑.๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในที่นี้มีข้อเสนอที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
     ๑) บุคคลภายนอกหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา (๒๕๕๕) สค. ได้รับความชื่นชมจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนงานของ สค. โดยเฉพาะการได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในงานและ พ.ร.บ. ฉบับต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ พมจ. และเจ้าหน้าที่  อปท. ต่างเห็นว่าความรู้และทักษะที่อยู่แล้วยังไม่เพียงพอ 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้ต้องพิจารณาทบทวนตนเองทุกๆ ด้าน ความต้องการที่จะ
ได้รับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการท างานอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่ สค. ควรน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนด
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับของการท างาน ทั้งนี้หมายรวมถึงคณะท างาน ศพค. และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับด้วย 
     ๒) บุคลากรภายในหน่วยงาน สค. ควรก าหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยเน้นให้
บุคลากรของ สค. ทุกคนมีองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อให้สามารถเป็นตัวแทน
ของ สค. โดยมีความพร้อมที่จะตอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานของ สค. ได้ นอกจากนี้    ยังควรพัฒนา
บุคลากรของ สค. ให้มีองค์ความรู้เฉพาะทางที่ก่อให้เกิดความช านาญและถึงขั้นการถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ความรู้ด้านภาษา คอมพิวเตอร์ การวิจัย แม้จะเป็นความรู้เฉพาะแต่ควรเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมตามความสนใจเพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานได้ใน
ลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
   ๑.๖ การจัดระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการควบคุมสินค้า, ๒๕๕๖) โดยลักษณะงานของ สค. มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตและกระจายสื่อ
เพื่อการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร 
ชุมชนและสังคมโดยรวม สื่อทุกประเภทที่ สค. มีก็คือ “สินค้า” ประเภทหนึ่งซึ่งต้องการการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ขณะผลิต และภายหลังการผลิตที่จะต้องจ าหน่ายออกสู่ตลาดอย่าง
ทั่วถึง การน าแนวคิดและวิธีการจัดการระบบการบริหารสินค้าคงคลังมาใช้โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บสื่อไว้ใช้
ในปัจจุบัน-อนาคต การรวบรวม การจดบันทึกจ านวนเข้า-ออก การควบคุมให้มีสื่อคงเหลือในปริมาณที่
เหมาะสม มีระเบียบเพื่อให้สื่อที่มีอยู่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งเรื่องรูปแบบ สีสัน ขนาดและความ
ทันสมัย 
   ๑.๗ ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ลักษณะการกระจายเงิน – งาน ผ่าน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ส่งผลต่อการติดตามและประเมินผล
ซึ่งท าได้บ้างในบางเรื่องและ/หรือท าไม่ได้เลยด้วยข้อจ ากัดหลายประการตามข้อมูลที่ปรากฏในบทที่ ๔         
ที่ชัดเจนนั้น ข้อเสนอเพื่อให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ผลลัพธ์ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล สค. จึง
ควรแยกงานด้านการติดตามและด้านการประเมินผลออกจากกัน ทั้งนี้ จุดเน้นของการติดตาม คือ การออกไป
เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา นิเทศการท างาน (Supervision) เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่สามารถให้



๖๘ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 

ค าแนะน า สนับสนุนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญ ก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่/คนปฏิบัติงานได้ โดยช่วงเวลา
ที่เหมาะสมของการติดตามควรอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ต่อไตรมาส ๓ 
     การประเมินผล เน้นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและความคุ้มค่า 
รวมทั้งการได้ผลตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
     ในทางปฏิบัติทั้ง ๒ งานอาจร่วมติดตามและประเมินผลไปพร้อมๆ กันได้ เพื่อลดเวลา     
การออกติดตามประเมินผล ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานผู้รับงานไปด าเนินการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การประหยัดเวลา งบประมาณ ค่าเดินทางและประหยัดคน 
 
  ๒. การถ่ายโอนงาน  
 
   ควรมีความชัดเจนและถ่ายโอนให้ขาดจากภารกิจของ สค. ซึ่งได้แก่ งานด้านสตรีที่ยังคงมี
ลักษณะต้องผูกอยู่กับ ๒ หน่วยงานหลัก คือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สค. จะ
มีงบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ความส าเร็จ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานก็ไม่อาจ
วัดได้โดยตัวชี้วัดที่มีอยู่ งานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ก็เช่นกันยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถามถึงตลอดในขณะท า
สนทนากลุ่ม การท าความตกลงเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนงานระหว่างกระทรวงฯ กับ อปท. และ/หรือกระทรวง
อื่นๆ ควรจะเร่งด าเนินการให้ชัดเจน เพราะภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันหรือภารกิจที่ สค. น าไปผูกไว้กับการโอน
งบประมาณเพื่อใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้ถูกตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการ
ตรวจสอบโดย สตง. ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญ ก าลังใจและการถูกเรียกเงินคืน 
 
  ๓. การท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
   จากข้อมูลที่พบในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีบางแห่ง อปท. 
มากกว่า ๑ แห่ง มี สตง. เข้าไปตรวจสอบ ประเด็นส าคัญคือการเรียกเงินสะสมที่ได้รับโอนงบประมาณจาก 
สค. มาไว้ที่ อบต. /เทศบาล ซึ่งบางแห่งไม่ได้ถูกน ามาใช้ปีต่อปี บางแห่งเบิกจ่ายงบประมาณมาท าโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่อยู่ในภารกิจของ อปท. ท าให้ถูกเรียกเงินคืน แม้บางแห่งจะชี้แจงแต่ก็ยอมรับว่า “เสียขวัญ” และ
ก าลังใจ ไม่อยากท างานต่อไปหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข กรณีดังกล่าว สค. ควรท าความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามมาตรา ๓๙ (ก) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดว่า 
   “สตง. มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
หน่วยรับตรวจ หรือท าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีและอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่นๆ หรือ     
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยความประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่” 
   ในการตรวจสอบของ สตง. ด าเนินการตามคู่มือการตรวจสอบที่พัฒนามาจากคู่มือการตรวจสอบ
ของสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งประเทศ ( International Organization of Supreme Audit 
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Institutions : INTOSAI) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบการด าเนินงาน ๓ เกณฑ์ ได้แก่ ความประหยัด 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   ดังนั้น การท าความเข้าใจร่วมกันจึงควรด าเนินการทั้ง ๓ ฝ่าย คือ สค. กรมการปกครองท้องถิ่น 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
  ๔. การพิจารณาค่าเสียโอกาสส าหรับผู้มีจิตอาสา  
 
   ความเข้าใจว่า “จิตอาสา” “จิตสาธารณะ” และ “อาสาสมัคร” ซึ่งโดยรวมๆ มีความหมายไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นเรื่องของความเสียสละ มีใจที่ปรารถนาจะช่วยคนอื่น/สังคมให้มีความสุข โดยสมัคร
ใจที่จะอุทิศแรงกาย ก าลังสมอง สิ่งของ เงินและเวลา โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปอามิสสินจ้างหรือรางวัล 
ในทางปฏิบัติ สค. ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาในบทบาทของการเป็น “ออ” อาสาสมัคร ซึ่งรู้จักและ
ยอมรับกันว่าสวมหมวกหลายใบ เมื่อหลายหน่วยงานน าโครงการ/กิจกรรมเข้ามาในพื้นที่ อาสาสมัครเหล่านี้ก็
จะเป็น “ตัวหลัก” การท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งในที่สุดอาสาสมัครเหล่านี้ก็ต้องออก
ปฏิบัติงานเกือบทุกวันประหนึ่งเป็น “อาชีพ” ที่มีค่าตอบแทน และโดยข้อเท็จจริงซึ่ง สค. และสังคมพึงรับรู้
และเข้าใจด้วยว่า ผู้เป็นอาสาสมัครไม่อาจอยู่ได้โดยตนเองโดยมีเพียงความ “อิ่มใจ” หล่อเลี้ยง ในขณะที่ทุก
วันที่ออกจากบ้าน ต้องเสีย ค่ารถ ค่าอาหาร และยังต้องทิ้งภาระงานประจ าซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของตนเองและ
ครอบครัว หากปล่อยให้เกิดภาวะที่ต้องถึงขั้น “เข้าเนื้อ” ตนเองแล้ว การปลูกจิตอาสาก็ยิ่งยากและยิ่งยากกว่า 
หากประสงค์จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างานเพื่อชุมชน/สังคมภายใต้เงื่อนไขเดิมๆ อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า
อาสาสมัครที่เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น กรณีที่เป็นสตรีส่วนหนึ่ง (มากหรือน้อยยัง
ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน) เป็นหม้าย หรือครอบครัวมีปัญหา จึงหันมาท างานอาสาสมัคร ซึ่งระยะหลังๆ นี้กลายเป็น 
“หน้าที่” ด้วยถูกขอร้องจากเจ้าหน้าที่และด้วยความเกรงใจว่าหากเจ้าหน้าที่ไม่ใครช่วย งานก็ไม่อาจด าเนินไป
ได ้
    ข้อเสนอในที่นี้ คือ การพิจารณาตั้งงบประมาณค่าเสียโอกาส โดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะหรือ
เบี้ยประชุมในอัตราใกล้เคียงกับค่าจ้างขั้นต่ าหรือค่าอาหารในวันที่มาร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้ไม่เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ส่วนการด าเนินการในรูปการประกาศเกียรติคุณ การยกย่อง ชมเชยในโอกาสต่างๆ ที่ 
สค. ท าและ สค. อาจขยายให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ อปท. ด้วย นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ ยังเสนอให้ 
สค. จัดตั้งกองทุนจิตอาสาเพื่อน าเงินรายได้จากกองทุนมาใช้ส าหรับค่าเสียโอกาสของจิตอาสา 
 
  ๕. งบประมาณ  
  
   การต้ังงบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค. หากเป็นไปได้ควรตั้งเป็นงบอุดหนุน ซึ่ง
จะท าให้ผู้รับงบประมาณไปด าเนินการไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องระบบการเคลียร์ค่าใช้จ่าย ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการ
ได้รับงบประมาณประเภทนี้ นอกจากนี้ ควรโอนงบประมาณไปยังพื้นที่ในช่วงไตรมาสแรก เพื่อให้ทันกับการจัด
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
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  ๖. การจัดสมัชชา สค.  
 
   ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท าสมัชชา โดยจัดรวมกันเป็นวันเดียว
และรวมหลายๆ สมัชชาไว้ด้วยกัน ทั้งนี้มีเหตุผลส าคัญ คือ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดียวกัน 
โดยเฉพาะสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีสมัชชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก จึงควร
พิจารณาในระยะยาวถึงรูปแบบที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะการท าสมัชชาโดยแบ่งเป็นโซนและลงลึกในระดับพื้นที่
ก่อนขึ้นสู่ระดับชาติ  
 
  ๗. งานอีเว้นต์ (Event)  
 
   รูปแบบของงานในลักษณะที่ต้องขยายวงกว้างเพื่อให้เกิดผลสะเทือนต่อสังคมโดยรวมซึ่งจัดทุกปี
ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก รวมทั้งต้องใช้ Organizer จัดงาน ที่ผ่านมา Organizer ไม่ค่อยเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับภารกิจของ สค. ท าให้การจัดงานถูกประเมินโดยผู้มีส่วนร่วมในงานว่า “ต าน้ าพริกละลาย
แม่น้ า” เพื่อให้งานนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานแต่ละประเภท เจ้าหน้าที่ สค. ควรมีความรับผิดชอบ
ในเนื้องานอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ในฐานะที่เป็นแม่งานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 
  ๘. การบ ารุงขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
 
   ในการปฏิบัติงานต้องยอมรับว่า พมจ. / อปท. กพสจ. กพสอ. กพสต. กพสม. และคณะท างาน 
ศพค. ต่างมีบทบาทส าคัญมากที่มีผลท าให้ สค. สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมได้ครบหรือ
เกือบครบหรืออาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีบุคลากรเหล่านี้งานที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ๑๐ ปีที่ผ่าน
มาเจ้าหน้าที่ก็จะผลิต เปลี่ยน หมุนเวียนท าไป ท างานแบบเสร็จ สค. ก็รับผลงานไป ข้อเสนอเพื่อพิจารณาใน
ที่นี้คือ 
   ๘.๑ ควรพิจารณาเสริมขวัญ ก าลังใจด้วยการจัดพาไปทัศนศึกษายังประเทศใกล้เคียงบ้าง ทั้งนี้
งบประมาณที่ใช้อาจท าความตกลงกันใน ๓ รูปแบบ คือ 
     ก. สค. ตั้งงบประมาณออกให้ทั้งหมด 
     ข. สค. และหน่วยงานที่รับงบประมาณในการด าเนินงาน 
     ค. สค. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะไปร่วมทัศนศึกษา 
   ๘.๒ ควรประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่เหล่านี้โดยมอบโล่ ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตร ของที่ระลึกตามความเหมาะสม 
   ๘.๓ ควรผลักดันให้มีหลักฐานการประกาศเกียรติคุณที่สามารถน าไปประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบประจ าปจีากต้นสังกัดได ้
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โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๗๓ 

 

 
 
 
 

   
 

 
ผนวก 

 
 



๗๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ผนวก ก  

ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) 
 

สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

 
 ๑. ประสบการณการการบริหารจัดการงานป ๒๕๕๕ ใน ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรมของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
 ๒. การเรียนรูและการพัฒนางาน  
 ๓. การขยายผล / มีภาคีเครือขาย 
 ๔. ปจจัยท่ีทํางานใหสําเร็จ/ไมสําเร็จ 
 ๕. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตอ สค. 
 ๖. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ   
 ๗. ประเมินความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินงานในมุมมองของเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๗๕ 

 
สําหรับผูแทนหนวยงานในพ้ืนที่  

 

(หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เชน บานพักเด็กและครอบครัว/
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ/สถานสงเคราะห/ ศูนยพัฒนาสังคม ฯลฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชน เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ) 
 

 ๑. ประสบการณการดําเนินงานป ๒๕๕๕ ใน ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรมของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
  - กระบวนการ/ขั้นตอน 
  - งบประมาณท่ีไดรับและการใชจาย ทันเวลา/ไมทันเวลา พอ/ไมพอ แกไขปญหา
อยางไร  
  - ผูเขารวมกิจกรรม คนเดิม/คนใหม  
  - การเรียนรูและพัฒนา  
  - ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานป ๒๕๕๕  
 ๓. ปจจัยท่ีทําใหงานสําเร็จ/ไมสําเร็จ ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 
 ๔. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ เพราะอะไร  
 ๕. ประเมินความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
สําหรับภาคีเครือขาย    

(กพสจ. /กพสอ. /กพสต. /ศพค.) 

 
 ๑. การดําเนินงานในโครงการท่ีรับผิดชอบในป ๒๕๕๕ 
  - กระบวนการ/ขั้นตอน 
  - งบประมาณท่ีไดรับ ทันเวลา/ไมทันเวลา พอ/ไมพอ แกไขปญหาอยางไร 
  - ผูเขารวมกิจกรรม คนเดิม/คนใหม  
  - การเรียนรูและพัฒนา การตอยอด/การขยายผล 
 ๒. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานป ๒๕๕๕  
 ๓. ปจจัยท่ีทําใหงานสําเร็จ/ไมสําเร็จ ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 
 ๔. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ระบุเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๗๗ 

 
ผนวก ข  

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 

 สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  
ดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๕  

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินงาน ความพึงพอใจ 

ทํา ไมทํา    

ผลผลิต ๑ ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครอง
และพิทักษสิทธิ 

     

กิจกรรม ๑ ถายทอดองคความรูพัฒนา และกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก
ดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุมครองพิทักษสิทธิสตรี 

     

๑.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย      
       ๑.๑.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย (วัน
สตรีสากล) 

     

๑.๒ โครงการพัฒนามาตรการกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย      
     ๑.๒.๑ โครงการพัฒนามาตรการกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
(สมัชชาสตรี) 

     

กิจกรรม ๒ สงเสริมความเสมอภาคและพิทักษสิทธิสตรีและครอบครัวใน ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

     

๒.๑ โครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต      
     ๒.๑.๑ โครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนา
สตรี) 

     

กิจกรรม ๓ สงเสริมบทบาทสตรีในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศ      

ผลผลิต ๒  เครือขายท่ีไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ      
กิจกรรม ๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเพ่ือมีสวนรวมในการดําเนนิงานดาน
สตรีและครอบครัว 

     

๑.๑ โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว      
  ๑.๑.๑ โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุน)      
    ๑.๑.๒ โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว  
(คาบริหารจัดการ) 

     

กิจกรรม ๒ สนับสนุนการดําเนินงานดานสตรแีละครอบครัวในมิติพ้ืนท่ี      
๒.๑ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวในมิติพ้ืนท่ี      



๗๘ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินงาน ความพึงพอใจ 

ทํา ไมทํา    

    ๒.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคุมครองและชวยเหลือดานสตรีและครอบครัว 
(ใหคณะทํางาน ศพค.) 

     

ผลผลิต ๓ ประชากรเปาหมายท่ีไดรับการคุมครองและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปน
ครอบครัวเขมแข็ง 

     

กิจกรรม ๑ ถายทอดองคความรู พัฒนา และกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก
เพ่ือครอบครัวเขมแข็ง 

     

๑.๑ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     

      ๑.๑.๑ จัดกิจกรรมวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว      
      ๑.๑.๒ วันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว (คาบริหารจัดการ)      
๑.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว      
      ๑.๒.๑ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.เกา)      
      ๑.๒.๒ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ดีเดน)      
      ๑.๒.๓ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ระดับดี)      
      ๑.๒.๔ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.รูปแบบใหม)      
      ๑.๒.๕ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.สายใยรัก)      
      ๑.๒.๖ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (คาบริหารจัดการ)      
๑.๓ โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล (คลินิกครอบครัว)      
      ๑.๓.๑ ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/
มัสยิด 

     

๑.๔ โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

     

      ๑.๔.๑ สํารวจสถานการณความเขมแข็งครอบครัว      
กิจกรรม ๒ ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว 

     

๒.๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 

     

     ๒.๑.๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว (กิจกรรมยุติความรุนแรง) 

     

     ๒.๑.๒ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว (คาบริหารจัดการ) 

     

    ๒.๑.๓ คาจางพนักงานชั่วคราวประจําศูนยปฏิบัติการ      

 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๗๙ 

 
สําหรับหนวยงานในพ้ืนท่ี 

 
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานท่ีทานดําเนนิงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินงาน ความพึงพอใจ 
ทํา ไมทํา    

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย (วันสตรีสากล)      
๒. โครงการพัฒนามาตรการกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สมัชชาสตรี)      
๓. โครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนาสตรี)      
๔. โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุน)      
๕. โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว (คาบริหารจัดการ)      
๖. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคุมครองและชวยเหลือดานสตรีและครอบครัว (ให
คณะทํางาน ศพค.) 

     

๗. จัดกิจกรรมวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว      
๘. วันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว (คาบริหารจัดการ)      
๙. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.เกา)      
๑๐. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ดีเดน)      
๑๑. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ระดับดี)      
๑๒. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.รูปแบบใหม)      
๑๓. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.สายใยรัก)      
๑๔. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (คาบริหารจัดการ)      
๑๕. ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/มัสยิด      
๑๖. สํารวจสถานการณความเขมแข็งครอบครัว      
๑๗. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว (กิจกรรมยุติความรุนแรง) 

     

๑๘. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว (คาบริหารจัดการ) 

     

 

 
 
 
 
 



๘๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
สําหรับภาคีเครือขาย 

 
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีทานดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินงาน ความพึงพอใจ 
ทํา ไมทํา    

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคหญิงชาย  
(วันสตรีสากล) 

     

๒. โครงการพัฒนามาตรการกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
(สมัชชาสตรี) 

     

๓. โครงการเสริมพลังความรูสูสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรมพัฒนา
สตรี) 

     

๔. โครงการสงเสริมเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุน)      
๕. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคุมครองและชวยเหลือดานสตรีและครอบครัว 
(ใหคณะทํางาน ศพค.) 

     

๖. จัดกิจกรรมวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว      
๗. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.เกา)      
๘. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ดีเดน)      
๙. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.ระดับดี)      
๑๐. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.รูปแบบใหม)      
๑๑. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.สายใยรัก)      
๑๒. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (คาบริหารจัดการ)      
๑๓. ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง พาลูกจูงหลานเขาวัด/โบสถ/
มัสยิด 

     

๑๔. สํารวจสถานการณความเขมแข็งครอบครัว      
๑๕. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว (กิจกรรมยุติความรุนแรง) 

     

 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘๑ 

 

ผนวก ค  
แบบสอบถามเจาหนาที่ สค.  

 
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรแีละครอบครัว ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 
๑. ความรับผิดชอบตาม ๓ ผลผลิต ๗ กิจกรรม (ทานรับผิดชอบงานอะไรบาง และมีรายละเอียดอะไรบาง)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. กระบวนการ/ข้ันตอนการรับงานจากผูบังคับบัญชา และการสงงานใหหนวยงานระดับจังหวัดเปนอยางไร 
(หนวยงานของ พม. เชน พมจ. ศพส. บานพักเด็กและครอบครัว และ/หรือกระทรวงอ่ืน ภาคเอกชน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ทานสามารถดําเนินงานในงานท่ีรับผิดชอบไดกาวหนาและสําเร็จมาก-นอยเพียงใด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ในฐานะผูปฏิบัติงาน ทานเกิดการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Growth Perspective) หรือมี
นวัตกรรม (Innovation) การทํางานอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. สภาพปญหา อุปสรรคและขอจํากัดของการดําเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. วิธีการจัดการปญหาในขอ ๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๘๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๘. ขอเสนอแนะเพ่ือความกาวหนาของงานดานสตรี ครอบครัวและเครือขายภายใตภารกิจของ สค. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. โปรดนิยามความหมายของคําวา “ความสําเร็จ” “ความกาวหนา” และ “ความคุมคา” ของงานดานสตรี
และครอบครัว และวัดจากอะไร 
 
คํา นิยาม เกณฑการวัด 

ความสําเร็จ .................................................................... 
.................................................................... 
 

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

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

ความกาวหนา .................................................................... 
.................................................................... 
 

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

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

ความคุมคา .................................................................... 
.................................................................... 
 

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

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

 
๑๐. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘๓ 

 
โครงการสนับสนุน 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 
 

๑. ทานรับผิดชอบงานอะไรบาง และมีรายละเอียดอยางไรบาง  
 ๑. โครงการเสริมสรางการบริหารราชการ สค. 
 ๒. โครงการทบทวนยุทธศาสตร สค. และการจัดทํารายงานการดําเนินงานของภาครัฐตอสาธารณะ
เปนรายป 
 ๓. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๔. โครงการประชาสัมพันธบุคลากร 
 ๕. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
 ๖. โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ ICT  
 ๗. โครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
รายละเอียดงานท่ีรับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. กระบวนการ/ข้ันตอนการรับงานจากผูบังคับบัญชา และการสงงานใหหนวยงานระดับจังหวัดเปนอยางไร 
(หนวยงานของ พม. เชน พมจ. ศพส. บานพักเด็กและครอบครัว และ/หรือกระทรวงอ่ืน ภาคเอกชน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ทานสามารถดําเนินงานในงานท่ีรับผิดชอบไดกาวหนาและสําเร็จมาก-นอยเพียงใด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ในฐานะผูปฏิบัติงาน ทานเกิดการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Growth Perspective) หรือมี
นวัตกรรม (Innovation) การทํางานอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



๘๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๖. สภาพปญหา อุปสรรคและขอจํากัดของการดําเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. วิธีการจัดการปญหาในขอ ๖ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘. ขอเสนอแนะเพ่ือความกาวหนาของงานดานสตรี ครอบครัวและเครือขายภายใตภารกิจของ สค. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. โปรดนิยามความหมายของคําวา “ความสําเร็จ” “ความกาวหนา” และ “ความคุมคา” ของงานดานสตรี
และครอบครัว และวัดจากอะไร 
 

คํา นิยาม เกณฑการวัด 
ความสําเร็จ ............................................................ 

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

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

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

ความกาวหนา ............................................................ 
............................................................ 
 

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

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

ความคุมคา ............................................................ 
............................................................ 
 

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

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

 
๑๐. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจ      

 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘๕ 

 
ผนวก ง 

รายช่ือผูเขารวมสนทนากลุม 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๑. จังหวัดสุราษฎรธาน ี วันท่ี ๓-๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑  ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางจันจิรา คงชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบางใบไม 
๒ นางสาวพิสมัย ใจราม เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย 
๓ นายภิญโญ แสนเฉย คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลพุมเรียง 
๔ นางสมหมาย เพ็งสวัสดิ์ คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวัดประดู 
๕ นางประภา ภักดี คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลน้ํารอบ 
๖ นายนิยม ดาวเรือง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโพธิ์ 
๗ นางวรรณดี คงแกว คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเสวียด 
๘ นางจงรักษ นิตยปลอด คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบารอน 
๙ นางวันทนา ขันทอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนบารอน 

๑๐ นางสาวอัญญรัตน มีสิทธิ์ คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลชางซาย 
๑๑ นางชุลี เทียมประทีป คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคลองนอย 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวเยาวลักษณ  ศักดา องคการบริหารสวนตําบลเขาตอก  
๒ นายกาญจนภัทร  ใจแจง ปลัดเทศบาลตําบลชางซาย 
๓ นายวุฒิพงศ  จันนาคิน เจาหนาท่ีงานบริหารท่ัวไป สํานักงานเทศบาลตําบลชางซาย 
๔ นางวรรณดี  กริชเดโช นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
๕ นายจเร  กาฐจนวิจิตร นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวัง 
๖ นางสาวหนูจันทร วรรณา นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลคลองดัก 
๗ นางสาวรัชฎา  รักขนาม นักสังคมสงเคราะห  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
๘ นายสุวรรณ  มณีออง องคการบริหารสวนตําบลบานนา 

 
 
 



๘๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด          

สุราษฎรธาน ี
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายคําแหง  ออนเย็น พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
๒ นางเพชรมณี ทองคลอด นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นายสัจจะ อาวุธ เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
 
๒. จังหวัดราชบุรี วันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายชวิทย  กุศลภิบาง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเกาะพลับพลา 
๒ นางภาวิณี  สามัคคี เลขาศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานฆอง 
๓ นายประภาท  กาญจนศักดิ์ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานมวง 
๔ นางสุภัสสร  มาบางยาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี 
๕ นางธัญญา  สุพัณทวิบูลย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลปาหวาย 
๖ นางยุพิน  ภูสุวรรณ รองประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลปาหวาย 
๗ นางอารมณ  มีอยู ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอวัดเพลง 
๘ นางสาวบุญตา  มีอยู คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอวัดเพลง 
๙ นางสาวมาณวิกา รุงรัตนธวัชชัย  เลขาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางวรลักษณ  ผึ้งแยม นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลจอมประทัด 
๒ นางสาวทัศนีย  ตันติอํานวย นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
๓ นายประเสริฐ  ปวินธาดา ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กพิการ 
๔ นางสาวหทัยชนก ยิ้มจันทร นักสังคมสงเคราะห ศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักและ

ครอบครัว 
๕ นางอวยพร  ชัยรัตนประภากุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๔๙ จังหวัดราชบุร ี
๖ นางสาวอาภาพร  จงกลอย นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาราบ 
๗ นางสาวสุกัญญาณี  ตรีสุวรรณ  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทาราบ 

 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘๗ 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวรัชนี  ตรัยตึงคโกศล พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี 
๒ นางรุงทิพย  พิษณุ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นางวัชรี  ศรีเมือง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นางสาวขวัญเรือน  ฉิมทอง เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
๕ นายราชพันธ  สกุลนา นักพัฒนาสังคม 

 
๓. จังหวัดสงขลาวันท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายจิรนันท  ทองมวง ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลทาชาง 
๒ นางวัลภา  คงพรหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอสทิงพระ 
๓ นางประภาวดี  แกวประจันต ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลทาหิน 
๔ นางนุชจิรา  คงแกว นักพัฒนาสังคม องคการบริหารสวนตําบลพังยาง 
๕ นางสุพรรณี  รักหมัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจะนะ 
๖ นางนารีรัตน  สาเขา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจะนะ 
๗ นางจินตนา  จิโนวัฒน นายกสมาคมสตรีจังหวัดสงขลา 
๘ นางฉายะ  บิลทีม  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคลองอูตระเภา 
๙ นายเจริญ  รัตนสุวรรณ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลชะแล 

๑๐ นายสมมิตร  บุญเพ็ชร ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลจะโหนง 
๑๑ นางละมาย  ยอดขวัญ ท่ีปรึกษาศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลจะโหนง 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายยุทธศิลป  พิตรพิบูลพันธุ หัวหนาสวนการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนาหมอม 
๒ นางชัฎชบา ซุนผอม นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทุงขม้ิน 
๓ นางปยรักษ  เฮงสกุล คณะกรรมการสมาคมสตรีจังหวัดสงขลา 
๔ นางสาวอภิญญา  บุญมณี รองประธานสภาเด็กและเยาวชน 
๕ นางปาริชาติ  สุวรรณรัตน นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลชะแล 
๖ นางเนาวรัตน งาแกวรันดรศักดิ์ คณะกรรมการสมาคมสตรีจังหวัดสงขลา 
๗ นายอนุสรณ  โตยสัตยา ท่ีปรึกษาเทศมนตรีนครสงขลา 

 



๘๘ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายจรัส  ชุมปาน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลา 
๒ นางสาวอรุณี  สุวรรณรัตน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นางสาวพัชรินทร  ทุมพันธ  นักพัฒนาสังคม 
๔ นางสาวชิณีนิตย  ชูชาติพงษ เจาพนักงานพัฒนาสังคม 
๕ นางสาวลัลนลลิต  อริยพยัคฆ เจาพนักงานพัฒนาสังคม 

 
๔. จังหวัดยะลาวันท่ี ๑๗ -๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายประยูร  สุขขี ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลยูโป 
๒ นายเอกชัย  บัวศรี  แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา  

สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดยะลา 
๓ นางสายนุง  อาแจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอรามัน 
๔ นางรอตีเยาะ  สะมะแอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอกาบัง 
๕ นางวอเยาะ  กอเต็ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอยะหา 
๖ นางนงลักษณ  ซาดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเบตง 
๗ นางสารีฟะ  วาหะ คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสะเตงนอก 
๘ นางเจะรอง  เมาะแนแจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอกรงปนัง 
๙ นางฟาซี  บินสาแหละ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอกรงปนัง 

๑๐ นางรอมือละ  และยาซิง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอปนนังสตา 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายยุสมัคร  เบ็ญลาตีป นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลสะเตานอก 
๒ นางสาวนวรัตน  เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบางตําบลยูโป 
๓ นายสมพร  ธาราจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๔๕ จังหวัดยะลา 
๔ นางพรทิพย  ไพชํานาญ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดยะลา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางโรสลีนา  กาแบ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๘๙ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๒ นางฟาซียา  อาแซ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
๓ นางสาวสุธารัตน  โชตสิาสนกุล เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
๔ นางสาวอารียะ  ตระกูลศึกษา ผูชวยนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

 
๕. จังหวัดพังงา วันท่ี ๒๔-๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสุธีรา  สงวนพงษ เลขาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา 
๒ นางมยุรา  คันธานน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอทายเหมือง 
๓ นางกาญจนา  ดุลยเกษม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๔ นายชณาธิปย  ใจออน เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป สํานักงานเทศบาลตําบลบางเตย 
๕ นางสาวอารีพร  ทองเอิบ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลโคกเจริญ 
๖ นายเฉลียว  แสงอรุณ  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลปากอ 
๗ นายสมมาศ  ชูเกลี้ยง  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลถํ้าน้ําผุด 
๘ นายเอกรักษ  สมจันทร นักพัฒนาชุมชน เลขานุการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน    

ตําบลตากแดด 
๙ นางสาวกรรณาภรณ  นาวง นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายทรงวุฒิ  อินทรสวัสดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางวัน 
๒ นายดํารง  สินโต  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี 
๓ นางราตรี  หนูงานแขม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
๔ นางพูลศิลป  วรพันธ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลปากอ 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพังงา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายชูรินทร  ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพังงา 
๒ นางสําอาง  โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นายประชาธิป  ภักดีประชา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นางสาวยุวลักษณ  จันทนา นักพัฒนาสังคม 



๙๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๕ นางกิติยา  มาลี ผูชวยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 

 
๖. จังหวัดเชียงราย วันท่ี ๒๗ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางกาญจนา   อุนเรือน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอขุนตาล 
๒ นางศรีหลา  บุญสูง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอขุนตาล 
๓ นางมณีรัตน  เขาพลง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทานตะวัน 
๔ นางมาลี  ยญัศรี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย 
๕ นางอัมพร  สมยอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๖ นางปยะลักษณ  อุปรา คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทานตะวัน 
๗ นายยอดชาย  กาวิละ ประธานคณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาสาย 
๘ นางภัครดา  ภัทรวิตรากุล คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลศรีดอนมูล 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายทัศพงษ  เหลาคุนกร นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
๒ นางสาววิรนทรดา  กามา นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม 
๓ นายอุเทน  พรพุทธิปนา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลสันมะคา 
๔ นางสาวสุภาวดี  สนธ ิ นักพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนมูล 
๕ นายเสกสรร  เสารสุวรรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงคํา 
๖ นายวิโรจน  แกวปน นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลบานดู 
๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  จันตะทด นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลทาสาย 
๘ นางกุลพัชร  จันทะวงศ เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 
๙ นางอําภรณ  บุญรัตน  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 

๑๐ นางปารณีย  ธิแกว เจาพนักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลแมยาว 
 

กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายสืบศักดิ์ อิศสระ นักพัฒนาสังคม 
๒ นางธัชวรรณ ชัยศาสตรศิลป นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นางสาวภาณี จันทรติบ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นางปทิตา สมุทรารินทร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๙๑ 

 
๗. จังหวัดลําพูนวันท่ี ๑- ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางพวงพะยอม พงษแจม คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลบานกลาง 
๒ นางก่ิงทอง  มณีเหล็ก ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเวียงยอง 
๓ นางประภาพรรณ  ปญญาโลง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลําพูน 
๔ นายใจพร  ขวางจิตร ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลอุโมงค 
๕ นางพิมพวรา  วงศบุตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลปาสัก 
๖ นายสุวิทย  เนตรแสนคํา ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลปาสัก 
๗ นางสายยู  ตาเหี่ยว คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลบานกลาง 
๘ นางกุลธิดา  ทวมเจริญ  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลําพูน 
๙ นางสาวไพลิน  ญาณะโรจน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบานแปน 

๑๐ นางภัคจินดา  ลังกาฟา ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลศรีบัวบาน 
 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวอรอนงค  ผัดประเสริฐ  นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําพูน 
๒ นายดํารง  บุญกลาง  หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 
๓ นางรชยา  ฮ่ันตระกุล นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดลําพูน 
๔ นางศรีวัลลา  สุขโชต ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดลําพูน 
๕ นางรัตนา  ปนจุติ นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
๖ นางพัชรา  ฟุงตระการพันธุ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 
๗ นางธิราพัชร  ญาณศรี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๕๗ 

จังหวัดลําพูน 
 

กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลําพูน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางธัญชนก  พรมใจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒ นายบรรดาศักดิ์  เมืองมา เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
๓ นางสาวพัชรินทร  ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นายสุเมธ  ทาริยะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๕ นางสาวพิชานันท  ชูวุฒยกร นักพัฒนาสังคม 



๙๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๘. จังหวัดสระแกววันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายสุริยา  อรามเรือง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานแกง 
๒ นายพิเชษฐ  ดวงดี นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหมหนองไทร 
๓ นางชวนพิศ  ภูมิภูเขียว คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเขาสามสิบ 
๔ นางรินนา  จันทรวีระวงศ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๕ นางภัชณิดา  นึกถึง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๖ นางจรุญ  อุดงษ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๗ นางสีนวน  ผลเหาะ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๘ นางสุพัด  เฟองประทาย ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลบานดาน 
๙ นางปยะฉัตร  พายสําโรง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล 

ตําบลวัฒนานคร 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวิชชาภา  มณีวัฒน นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลบานดาน 
๒ นางสาวสายฝน  อาสาธง  เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเทศบาลตําบลวังทอง 
๓ นายพัฒนา  พรมเผา  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบานแกง 
๔ นายปญจศักดิ์  ศรีดาวงษ เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลบานแกง 
๕ นางพิศมน  เสริมพูล เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ 
๖ นางนิภาพร  ไทยะลา เจาหนาท่ีพัฒนาสังคมชํานาญงาน ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๖๑ 

จังหวัดสระแกว 
๗ นางนาฏยา  ชํานาญปน  พนักงานจาง สํานักงานเทศบาลตําบลวัฒนานคร 
๘ นายคณชิศ  สุพรเสถียรกุล  นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแกว 
๙ นายเจษฎา  บุญแถม  องคการบริหารสวนตําบลทับพริก 

๑๐ นายศรี  แจงสวาง  องคการบริหารสวนตําบลทับพริก 
๑๑ นางสาวตติยาวรรณ  หันทะยุง องคการบริหารสวนตําบลหันทราย 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสระแกว 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายพงษพิชญ  ทองหิตานุวัตน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสระแกว 
๒ นางสาวหยุด  รอตเอ่ืยม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๓ นายธวัชชัย  มลาวรรณ นักสังคมสงเคราะห 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๙๓ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๔ นายชนัชบูรณ  อ่ิมประไพ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๕ นายณัฎฐชัย  วงศทอง เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
 
๙. จังหวัดจันทบุรี วันท่ี ๑๑-๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวจีรภา  สุขแสน  นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ 
๒ นายสัญญพงษ  สุขโต นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเกาะปราง 
๓ นางลิลี่  แซตั้ง เรขาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเขาคิชกูฎ 
๔ นางณัฐการย  ทําเนียบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแหลมสิงห 
๕ นางธนสร  ไชยมาก ประชาสัมพันธคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแหลมสิงห 
๖ นายวินัย  ศรัทธาธรรม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตะปอน 
๗ นายวิบูลยวรรทน  ทนสิงห นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 
๘ นางภูริดา  จันพินิจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแกงหางแมว 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายอาทิตย  ภิบาลกุล ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลโขมง 
๒ นางสาวสุภาวดี  จันทรกิจ  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
๓ นางสาวจันทิมา  พัทธรากรณ หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลแสลง 
๔ นางมาณี  พันดื้อ นักพัฒนาชุมขน สํานักงานเทศบาลเมืองทาชาง 
๕ นายสุริยะ  เนินริมหนอง นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย 
๖ นางสาวพาทิพย  คงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
๗ นางสาววรรธนรัศมี  ไตรอุโฆษ ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๖ จังหวัดจันทบุรี 
๘ นายเอกชัย  พิพัฒนนนทชัย  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวนพมาศ  หลิมวานิช หัวหนากลุมการพัฒนาสังคม 
๒ นางสาวจรัสพร  นุมนาม หัวหนากลุมนโยบายและวิชาการ 
๓ นางสาวพิมลพรรณ  สวนนิถา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๔ นายบุญจง  พิมพา นักพัฒนาสังคม 



๙๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๑๐. จังหวัดตราด วันท่ี ๑๕-๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางรัชนี เอิบพบ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเนินทราย 
๒ นายโกศล  แกวเกิด ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหวยแรง 
๓ นางสุนิสา  กําเนิดสินธุ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเขาสมิง 
๔ นางไพรัตน  สุเนตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมืองตราด 
๕ นางรพีพรรณ  ยมแสง ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแหลมงอบ 
๖ นางแกวตา  สําราญวิทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอบอพลอย 
๗ นางกนพร  ศุภวิวรรธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราด 
๘ นางรัตนาภรณ  อุทุมโภค อาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

เทศบาลตําบลแหลมงอบ 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวสุณีย  กงเจน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด 
๒ จ.ส.อ. สมบัติ  เพ็ชรสมบัติ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลประณีต 
๓ นายฤาชาเนตร  นารถนอม ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 
๔ นางสาวสุวรรณา  สิงหภู นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 
๕ นายอุเทน  ชาติทํา เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี 
๖ นางสาวนันทวัน  นพเกา หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน

ตําบลแหลมกลัด 
๗ นายประดิษฐ  คุมชนม นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด 
๘ นางวิรวรรณ  บุญครอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบล

ดานชุมพล 
๙ นางสาวศิมาพร  จันทรวงษ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสะตอ 

๑๐ นางสาวอารีย  เกตุแกว เจาหนาท่ีพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๑๕ 
 

กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตราด 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวขันทอง  เสือดวง นักสังคมสงเคราะห  
๒ นางสาวสุภาพร  หมูนวล นักพัฒนาสังคม 
๓ นางสาวบุญชลิต  ใยอุบล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นางสาวพิชญสิตา ชวกรเธียรรัตน นักพัฒนาสังคม 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๙๕ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๕ นางยุวดี  สงวนหงส นักพัฒนาสังคม 

 
๑๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๒๙-๓๐ กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ พ.อ.ประหยัด  เทพแจมใจ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหันตรา 
๒ นายใบ  ไพรทอง  ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตลาดเกรียบ 
๓ นางสาวมาลิวรรณ  สานยะเสรี คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาดินแดง 
๔ นางภิญญา  ธิษณธนากร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕ นางโกสุม  ไมประดิษฐ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖ นางกองพูล  กองวิง ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลขาวเมา 
๗ นางลําจวน  โตสม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
๘ นางพรทิพย  ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙ นางวิเชียร  ทรัพยสุทธิการ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลสวนปอม 

๑๐ นางกนกอร  อูทรัพย ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลคลองสระบัว 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายสันติภาพ  พันธุสุวรรณ ธุรการ ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๓๒ 
๒ นางสาวจันทรรําเพ็ญ  วงษสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ องคการบริหารสวนตําบลหันตรา 
๓ นายอาทิตย  ทัพวงศศรี หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔ นายสรรพวัต  มุขโต นักจิตวิทยา บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๕ นายธนาธิป  ไชยรัตนะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุวาสนะเวศมฯ 
๖ นางสุพัฒตรา  เจริญฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลพุธเรา 
๗ วาท่ี ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกิด 
๘ นางสาวธีรยา  เดชะคําภ ู นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๙ นายดํารงฤทธิ์  ยินดีทรัพย  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

๑๐ นางสาวศิริวรรณ  ดวงโทมุ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลตลาดเกรียบ 
 

 



๙๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวกรรณิกา  เฉลยจิตร นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
๒ นายวีระศักดิ์  บุญครอบ เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
๓ นายภัทรเจต   มีแกว นักพัฒนาสังคม 

 
๑๒.จังหวัดอุดรธานี วันท่ี ๑-๒ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางอุไรวรรณ  สุขภูมิ คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลหนองวัวซอ 
๒ นางอมรรัตน  ชัยนาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองวัวซอ 
๓ นางสิริกร จํานงคนิจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองหาน 
๔ นางรัศมี  รักษาเมือง  รองประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลโคกสูง 
๕ นางจันทา  บุตรศรีภูมิ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลโคกสูง 
๖ นางชุติปภา  บัวระพา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุดรธานี 
๗ นายกฤตนัย  สุขรมย  นักพัฒนาชุมชน/ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองกุงศรี 
๘ นางลน  สีออนแสง คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสามพราว 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี 
  

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายเวชชยันต  ศรีษะโคตร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๗๑ 

จังหวัดอุดรธานี 
๒ นายวีรเมธ  สาชิน  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวคู 
๓ นางสาวสกุลตลา  คงแสงไชย นักพัฒนาสังคม บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 
๔ นางสาวจินตนา  ยังอยู  หัวหนาสวนสวสัดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิน 
๕ นางสาวอนุสรา แกวสุวรรณ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน 
๖ นางสาวเยาวพา ลอมณรงค  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี 
๗ นายพงษชัย  คําเผือ นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลตาลเลียน 

 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๙๗ 

 
กลุมท่ี ๓  ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

อุดรธานี 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางวิชุดา  บรรพษร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒ นางยุพิน  ประดิษฐดวง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓ นางอรวรรณ  นามโภชน  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นางดุจฤดี  สมบัตินันท นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

 
๑๓. จังหวัดสกลนคร วันท่ี ๕-๖ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางดวงจันทร  มาตโสภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอสองดาว 
๒ นางอัญชริดา  มงคลรัตน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอวาริชภูมิ 
๓ นางบัวลี  บัวสินธ ุ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอวานรนิวาส 
๔ นางจําป  คาถาวงษ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเตางอย 
๕ นางนิ้ม พลราชม รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
๖ นางฮงชัย ขันทีทาว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
๗ นางอุรัตน อุระแสง  รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเตางอย 
๘ นางอุทัย  คําภูแกน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเจริญศิลป 
๙ นางพรพิตร ไชยรบ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเจริญศิลป 

๑๐ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอพรรณานิคม 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายประสิทธิ์  คาดี  หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 
๒ นางสาวนิชภรณ พรหมเมือง  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลแมคนาทม 
๓ วาท่ี ร.ต.พัฒนายุทธ  เพ็งบุญ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลตําบล

อากาศอํานวย 
๔ นายนฤนาท ดาบพลออน นักบริหารสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลตําบลกุดบาก 
๕ นางจินตนา ผาอินทร วงษรัตนะ  นายกเทศบาลตําบลวานรนิวาส 
๖ นางสาวนิตยา ทีคะโงน  เจาหนาพนักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลนครสกลนคร 
๗ นางสาวภัทรียากร คะฉังกุ  หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลนคร

สกลนคร 
๘ นายอนุชา ไฝทาคํา  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 



๙๘ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๙ นายวีระศักดิ์ กองโพธิ์ชัย  หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสมพร  ชวยรักษา  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

 
๑๔. จังหวัดนครสวรรค วันท่ี ๑๕-๑๖ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางพัฒนนรี ธนะพิมพเมธา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค 
๒ นางปุริดา คูณทองรัศมี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๓ นางสังวาล แกวจรูญ คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองบัว 
๔ นางสาวกมลา ชัยกูล  คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองบัว 
๕ นางอรุณ พวงสมบัติ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลพยุหะ 
๖ นางบังเอิญ เชื้อรอง  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลพยุหะ 
๗ นางลัดดา สิทธิถาวร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
๘ นางบาหยัน มาลัย  ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวังน้ําสด 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายชาญ  มีคํา หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
๒ นางวันเพ็ญ พิมพหนู บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
๓ นางกวินตา ศรีกุล  เจาหนาท่ีธุรการชํานาญงาน ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๒๒ 

จังหวัดนครสวรรค 
๔ นางพัชรวรรณ ดีพรอม  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 
๕ นางอินทิรา หาสินทรัพย  ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางตาหงาย 
๖ นายศรัณย เกิดคํา  นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลพันลาน 
๗ นายกิตปพนธ โอภาษี  นักสังคมสงเคราะห สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค 
๘ นางบุญตา รอบคอบ  ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานมะเกลือ 
๙ นางสุภาภรณ เขียวสุข เลขาศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานมะเกลือ 

 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๙๙ 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

นครสวรรค 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางปริศนา เบญจาทิกุล พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค 
๒ นางเพชรลดา สุวรรณ อวม นักพัฒนาสังคม 
๓ นางพรประภา อันเตวา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
๑๕. จังหวัดเพชรบูรณ วันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสุรินทร  ภูมิเขต ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง  
๒ นางฉันทนา สาโพธิ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลวังชมภ ู
๓ นางสาวศศิภัสสร วงศปญญารัตน ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ 
๔ นางสาวอรอุมา  โพธิ์กันทา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลทุง

สมอ 
๕ นางอารีรัตน  พามา หัวหนาสวนสวสัดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
๖ นางกฤติยา ทองเปลว ผูชวยเจาพนักงานโภชนาการ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวศิริพร นาคสําราญ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสะเดียง 
๒ นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ เจาพนักงานธุรการ องคการบริหารสวนตําบลสะเดียง 
๓ นางธัญลักษณ มาหญานันท พ่ีเลี้ยง ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๓๘ 
๔ นางเสาวคนธ  กองทอง ครูฝกอาชีพสงเคราะห ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๓๘ 
๕ นายวิรัช อุตกันภัย นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัว 
๖ นางสาวพิชญา แสงสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัว 
๗ นางสาวฐิตินาถ ชาติไทย นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
๘ นายชัยวัฒน จะทํา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

นครสวรรค 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางอรินทมาศ  กาแกว นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 



๑๐๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๒ นางศุภลักษณ  ผลบุญ นักพัฒนาสังคม 

 
๑๖. จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางบุญนํา   บรรลุ ประธานคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวังแขม 
๒ นายเจริญ  นาราช คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวังแขม 
๓ นางสุวภัทร  พันธสมพงษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอโกสัมพี 
๔ นางเปรมจิต ศักดิ์บูรณาแสง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอขาณุฯ 
๕ นางใกลรุง กระชน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลทรงธรรม  

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง  
๖ นางผองศรี ยอดมา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอพรานกระตาย 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางอภัย ปนทะหัด รองนายกเทศมนตรีตําบลนิคม 
๒ นางสุธี  ประคํา หัวหนาฝายพัฒนาสังคม นิคมสรางตนเอง  
๓ นางสาวพรภิมล ปองเรือ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต 
๔ นางชลภัท  ทองนอยยิ่ง พนักงานจัดการทรัพยสิน สํานักงานเคหะชุมชน 
๕ นางดวงอมร รามดวง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บานพักเด็กและครอบครัว 
๖ นางสาวไพรินทร สวางพรอม  นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัว 
๗ นางสาวปรามณี ก่ิงนอก ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ จังหวัดกําแพงเพชร 
๘ นายอชิตะ แกวเนิน นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม 
๙ นางสาวนิตยา สีปา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป องคการบริหารสวนตําบลแมลาด 

๑๐ นายฟุง ปานสุด  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังแขม 
๑๑ นางสาวสุภาพร ครุฑคีรี นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลระหาน 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

กําแพงเพชร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวพิมพศศิตา ไวยหงส นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
๒ นางสาวพรทิพย ออนทอง ผูชวยนักพัฒนาสังคม 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๐๑ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๓ นายอําพล มนตเดช เจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว 
๔ นายสุมาลี แสงแกว นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 
๕ นางสาวจารณี เทือกคําซาว นักพัฒนาสังคม 

 
๑๗. จังหวัดชัยนาท วันท่ี ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางเพ็ญศรี ฟกขาว ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองชัยนาท 
๒ นางกิมเฮียง เรืองเทศ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาชัย 
๓ นางจรรยา กลัดลอม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอสรรคบุรี 
๔ นางอารี คําสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท 
๕ นางจํานง ภูษิต ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และ คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีอําเภอหันคา 
๖ นางจุฑารัตน คําเอม คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานเชี่ยน 
๗ นายพรพิชัย มาตรา ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบอแร 
๘ นายพษรดนัย ตาคะ ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนวังหมัน 
๙ นางสาวสีนวน บุญชื่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอวัดสิงห 

๑๐ นางสาวเรณู บุญประกอบ คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน องคกรบริหารสวน
ตําบลเขาแกว 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวนันทพร กลิ่นกุหลาย เทศบาลตําบลดงดอน 
๒ นางจริยาพร ผลจุลพันธุ เทศบาลตําบลบานเชี่ยน 
๓ นางสาวนฤมล สุขตะระ เทศบาลตําบลวังตะเคียน 
๔ นายภาคภูมิ ไหลประสิทธิพร เทศบาลตําบลวัดสิงห 
๕ นางสาวจิตวรรณ คําม่ัน เทศบาลตําบลโพนางคําดก 
๖ นางสาวศิรินภา ดวงปนตา บานพักเด็กและครอบครัว 
๗ นางสาวรัชนี อุดมรักษาทรัพย องคการบริหารสวนตําบลบอแร 
๘ นายสุทธิ  กอบผึ้ง ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๙ จังหวัดชัยนาท 
๙ นายชเรนทร พงษเจริญ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเท่ียงแท 

 



๑๐๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชัยนาท 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางเรืองศักดิ์ ศักดิ์สุวรรณ หัวหนากลุมการพัฒนาสังคม 
๒ นางสาววันทนีย พาณิชวัฒนะ นักพัฒนาสังคม 
๓ นางสาวจิดาภา แสงมณี ผูชวยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 

 
๑๘. จังหวัดยโสธร วันท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายสุจิต จิตตะยโสธร ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองเรือ  
๒ นางวิไล กุลวงศ ประธานสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๓ นายวิทูรย สายสุด ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวบากเรือ 
๔ นางนิษกร  เกิดศิริ เลขานุการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสําราญ เทศบาล

ตําบลสําราญ 
๕ นางปทมา ประดับศรี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
๖ นางสําเนียง ผลไม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร 
๗ นางสมลักษณ ดีหลี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลขุมเงิน 
๘ นางสุวรรณี พุดตาลดา รองประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสมพันธ สารสุข อดีตองคการบริหารตําบลกุดแห 
๒ นายยงยุท เชื้อบัณฑิต อดีตองคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 
๓ นายไสว จันทรเครือง นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  
๔ นางมยุลีย เศษสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 
๕ นางสาวทิพยวรรณ อรรคนิมาตย นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลทุงแต 
๖ นายธนดี โพธิ์ศรี นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดยโสธร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางมัชคณาง เพ็ชรคราด นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒ นางสาวคียญาชล เวฬุวนารักษ เจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๐๓ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๓ นางกุลนันท มูลสาร เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
๔ นางสาวหัสยา มาระวัง นิติกร 
๕ นายอนุวัฒน บุญพันธ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

 
๑๙. จังหวัดชัยภูมิ วันท่ี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายวรรธน ไชยบท ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลหนองบัวแดง 
๒ นางภัทรา ติยะแสงทอง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ 
๓ นางพรพิมล ตาปราบ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ 
๔ นายเสนอ นราพล ประธานอาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชัยภูมิ 
๕ นางเชื่อง คําสุภาพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจัตุรัส 
๖ นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจัตุรัส 
๗ นางวิภาพร บุญคง ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโนนสะอาด 
๘ นางปราณี ภาคทอง เลขานุการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดงบัง 
๙ นางวรรณา ชาติทหาร เลขานุการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทุงนาเสา 

๑๐ นางจิณหสุภา อัศวจุทารัตน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 
 

กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายประดิษฐ ปนสังข รองประธานองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
๒ นางสาววิชชุดา ดลเจิม เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 
๓ นายวัชระ แนวเมือง นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลบานดานหม่ืนแกว 
๔ นางสาวเนตรนภา วรรณพงษ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลกะฮาด 
๕ นางสาวแสงฟา นาคขุนทด พนักงานธุรการ องคการบริหารสวนตําบลกะฮาด 
๖ นางศิรินทิพย แซเฮง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองบัวแดง 
๗ นางสาวอําไพ บงแกว นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสามสวน 
๘ นายอภิพัฒน โชคบํารุง ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๑๐ จังหวัดชัยภูมิ 
๙ นางสุจิตรา กุลแกว นักพัฒนาสังคมเทศบาลตําบลชีลอง 

๑๐ พ.จ.อ. เอนก พิกุลขาว เจาพนักงานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองนิม 
 
 
 
 



๑๐๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชัยภูมิ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายธนสุนทร สวางสาล ี พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชัยภูมิ 
๒ นางสาวประไพ คามวุฒิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๓ นายบรรจบ สุวรรณศรี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๔ นายนภดล รัตนจิต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๕ นายณัฐกิตติ์ จันทรณรงค นักพัฒนาสังคม 
๖ นายฐิติพงศ สุมงคลบุญ เจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรง

ในครอบครัว 
 
๒๐. จังหวัดสุรินทร วันท่ี ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 กลุมท่ี ๑ ภาคีเครือขาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางคําผอง บุญล้ํา ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคอโด 
๒ นางธิดา จันทินมาธร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด 
๓ นางสุดา ยิ่งยงยุทธ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตาอ็อง 
๔ นางสมจริง ประทับเนตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลตาอ็อง 
๕ นายชัชพิสิฐ อุไร ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตาอ็อง 
๖ นางสาวนันทิกานต สังคเสสิต ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนอกเมือง 
๗ นางมาลี เทพอินทร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอศีขรภูมิ 
๘ นางตอย ยอดอินทร คณะกรรมการพัฒนาอําเภอบัวเชด 

 
กลุมท่ี ๒ ผูแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาวเกษราภรณ ทางดี หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเชื้อเพลิง 
๒ นางสาววรรณา สํานักนิตย นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเชื้อเพลิง 
๓ นางสาวจินหนิภา เกษฎา นักจิตวิทยา บานพักเด็กและครอบครัว 
๔ นางอาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลโชกเหนือ 
๕ นางสาววิมลรัตน โพธิ์ศรี ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลโชกเหนือ 
๖ นางสุกัญญา สายเสมา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบล

ปราสาททนง 
๗ นางสาวศรีสังวาลย สายยศ ครูฝกอาชีพสงเคราะหข้ัน ๓ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๖๗  

จังหวัดสุรินทร 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๐๕ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๘ นายวสันต เสาะสนธ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๖๗  

จังหวัดสุรินทร 
๙ นางสาวพัชรี สายวงษ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกันตวจระมวล 

๑๐ นาวสาวสิวิณีย แผลงดี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง 
 
กลุมท่ี ๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุรินทร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นายสงวน สุธรรม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๒ นางวนิดา รุงเรือง เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 
๓ นางทิพยรัตน  สุขขัง ครูฝกอาชีพสงเคราะห ข้ัน ๓ 
๔ นางสาวศิริรัตน พรหมบุตร เจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว 
 
ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวท่ีเขารวมสังเกตการณการ

สนทนากลุม ๒๐ จังหวัด 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๒ นางอัจฉรา  พุมมณีกร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานครอบครัว  
๓ นางจันทรศิริ  สุคนธฉายา ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 
๔ นางรัตนา   สัยยะนิฐี ผูอํานวยการกองกลาง 
๕ นางสาวสิริวรรณ   เย็นตั้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๖ นางปยะพร  เฉลิมชวง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๗ นางพัทธวิรา   สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๘ นางออยทิพย  โตะหมัดและ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๙ นายสมรวย  สุวรรณภักดีจิต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

๑๐ นายโสภณ   แกวลอมทรัพย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๑ นางสาวราภรณ พงศพนิตานนท นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๒ นางสาวพิมพธิดา แสงจันทร นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๓ นายศักดา  กตกุลอําพร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
๑๔ นางสาวมนชยา  ปรีชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๕ นางสมบัติ  ขจรสายวงษ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๖ นางสาวนิภา  ภิรมยรักษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๗ นางบุญนอม  เทียนสวาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 



๑๐๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

๑๘ นางสาววรรณวรางค  ทัพเสนีย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๙ นายณเรศ  บัวเกศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๒๐ นางสาวสุธัญญา  เกงเกตุ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๒๑ นางสาวสายวนันดร ปตยานนท นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๒๒ นางสาวชุติมา  ม่ันใจ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๒๓ นางกมลวรรณ จันทรดาประดิษฐ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
๒๔ นางสาวรมยธีรา  อุตตะมา เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
๒๕ นายภาคภูมิ  คําเขียว เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
๒๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  โสดามรรค เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
๒๗ นางดวงใจ ภูอาลัย เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
๒๘ นางรัศมี อุไรศรี เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
๒๙ นางสาวสิริกร  ศุภมงคล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๐ นางสาวจอมขวัญ  จูอ้ี  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๑ นางสาวขวัญเรือน บุญบุตตะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๒ นางจิณาภา แข็งเขตรกิจ พนักงานพิมพดีด ๓ 

 
๒๑. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  
 กลุมท่ี ๑ ผูปฏิบัติงานดานสตรีและครอบครัว : ภาคบาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 

๑ นางปยะพร เฉลิมชวง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  
๒ นางออยทิพย โตะหมัดและ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  
๓ นางสมบัติ ขจรสายวงษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๔ นางบุญนอม เทียนสวาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๕ นางสาววรรณวรางค ทัพเสนีย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๖ นางสาวพัชรีวรรณ ฤทธิวรรณะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๗ นางสาวนิภา ภิรมยรักษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๘ นางสาวกัลยา สุวรรณรัตน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๙ นางเยาวนาถ ดุลลาดิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  

๑๐ นางสุชานันท ไชยนันทน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๑ นางสาวจิตรา อินทรทิม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๑๒ นางสาวพวงเข เทียบทอง เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
๑๓ นางสุภานี กุณฑลจินดา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๐๗ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

๑๔ นางสาวรัตนาภรณ จารุวัสตร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๕ นายกรณรงค เหรียญระวี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๖ นายสุนทร ออนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๗ นางสาวพรทิพย เอ้ืออุฬาร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑๘ นายอัฐชัย ดุลยพัชร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๙ นางสาวรุงนภา สีทะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒๐ นางสาววรรณศิริ ปนทอง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

 
 กลุมท่ี ๒ ผูปฏิบัติงานดานสตรีและครอบครัว : ภาคบาย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
กองกลาง 

๑ นางศันสนีย  สวางวิวัฒน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒ นางเก้ือกูล พรหมชีวกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๓ นางสาวโสพิญฐ สุวรรณหงส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๔ นางสาวมนชยา ปรีชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๕ นายสรัณยศ บุญไข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๖ นางสาวสุชาดา รุงเรืองศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๗ นางสาวปณิดา เผือกโสมณ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 
๒๒. รายช่ือผูเขารวมประชุมการนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว วันอังคารท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมริบบ้ินขาว ช้ัน ๓ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
กองกลาง 
๑ นางรัตนา  สัยยะนิฐี ผูอํานวยการกองกลาง 
๒ นางดารารัตน  แกวสลับสี หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๓ นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๔ นายศักดา กตกุลอัมพร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  
๕ นางศันสนีย สวางวิวัฒน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๖ นางสาวรัตนา โรหิตธรรมพร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
๗ นางเก้ือกูล พรหมชีวกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
๘ นางสาวโสพิญฐ  สุวรรณหงส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 



๑๐๘ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๙ นางสาวมนชยา  ปรียา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

๑๐ นายไตรรัตน ฟาปกาสิต นิติกรชํานาญการ  
๑๑ นางสาววิลาวัลย จีบเจือ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑๒ นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑๓ นางดวงสุดา เมืองวงษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๔ นางอัจฉราฉวี หาสุณหะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๕ นางสาวพิมพธิดา แสงจันทร นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๖ นายสมรวย สุวรรณภักดีจิต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๑๗ นายอัฐชัย ดุลยพัชร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๘ นางณัฐิตา วิจิตรตระการกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๑๙ นายสหัสชัย ชวยสืบวงษสา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๒๐ นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 
๒๑ นางจันทรศิริ สุคนธฉายา ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 
๒๒ นางปยะพร เฉลิมชวง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๒๓ นางพัทธวิรา สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๒๔ นางออยทิพย โตะหมัดและ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๒๕ นางสาวนิภา ภิรมยรักษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒๖ นางสาวกัลยา สุวรรณรัตน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒๗ นางเยาวนาถ ดุลลาดิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒๘ นางบุญนอม เทียนสวาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๒๙ นายภาคภูมิ คําเขียว เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๓๐ นางสาวสิริกร ศุภมงคล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
๓๑ นางอัจฉรา พุมมณีกร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานครอบครัว 
๓๒ นายอนุศาสน กมลลานนท นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๓๓ นางสาวราภรณ พงศพนิตานนท นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๓๔ นางมาลี เซียนประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
๓๕ นางอรียาพร อรุณเนตร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓๖ นางสาวอภัสนันท ปญญามูลวงศา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓๗ นายณเรศ บัวเกศ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
๓๘ นายธนวัฏ พรสัจจะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
๓๙ นางสาวลลิดา แกวสุวรรณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๐๙ 

 

 
คณะท่ีปรึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๑ รศ. ภาวนา  พัฒนศร ี หัวหนาโครงการ 
๒ รศ. สุรางครัตน  วศินารมณ นักวิจัย 
๓ นางประกายทิพย  วงศหอม นักวิจัย/ผูประสานงาน 
๔ นางสาวโฉมสุดา  สาระปญญา นักวิจัย 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
๔๐ นางสาวรําไพ ศรีมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๔๑ นางสาวชลธิสร จินาวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
๔๒ นายสรัณยศ บุญไข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
คณะท่ีปรึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๔๓ รศ. ภาวนา พัฒนศร ี หัวหนาโครงการ 
๔๔ รศ. สุรางครัตน วศินารมณ นักวิจัย  
๔๕ นางประกายทิพย วงศหอม นักวิจัย/ผูประสานงาน 
๔๖ นางสาวโฉมสุดา  สาระปญญา นักวิจัย 
ผูรวมสังเกตการณ 
๔๗ นางสาวประไพ คามวุฒิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชัยภูมิ 



๑๑๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ผนวก จ 

ภาพประกอบ 

 
๑. จังหวัดสุราษฎรธาน ี วันท่ี ๓-๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จังหวัดราชบุรี วันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑๑ 

 
๓. จังหวัดสงขลาวันท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
๔. จังหวัดยะลา วันท่ี ๑๗ -๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
 
๕. จังหวัดพังงา วันท่ี ๒๔-๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. จังหวัดเชียงราย วันท่ี ๒๗ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑๓ 

 
๗. จังหวัดลําพูน วันท่ี ๑- ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. จังหวัดสระแกววันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๙. จังหวัดจันทบุรี วันท่ี ๑๑-๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.จังหวัดตราด วันท่ี ๑๕-๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑๕ 

 
๑๑.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๒๙-๓๐ กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. จังหวัดอุดรธานี วันท่ี ๑-๒ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
 
๑๓. จังหวัดสกลนคร วันท่ี ๕-๖ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔. จังหวัดนครสวรรค วันท่ี ๑๕-๑๖ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑๗ 

 
๑๕. จังหวัดเพชรบูรณ วันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๑๗. จังหวัดชัยนาท วันท่ี ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๘. จังหวัดยโสธร วันท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๑๙ 

 
๑๙. จังหวัดชัยภูมิ วันท่ี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐. จังหวัดสุรินทร วันท่ี ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
๒๑ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    
     วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ๑๒๑ 

 
๒๒. นําเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว วันอังคารท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมริบบ้ินขาว ช้ัน ๓ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  
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