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คํานํา 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 กําหนดให้รัฐบาลที่เข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติราชการ             
ในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และวันที่ 13 
กันยายน 2554  รวมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 
ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี และต้องมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  

  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ                 
กรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy)               
และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมบทบาทสตร ี                
และความเสมอภาคหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มี                 
ความมั่นคงอบอุ่น ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้วย นอกจากนี้                 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการได้ให้ความสําคัญกับการนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอจากสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว รวมทั้งประเด็นความท้าทายต่างๆ                 
มาประกอบการพิจารณาด้วย  

สค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฉบับนี้จะเป็นแผนฯ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่               
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสตรี
และครอบครัวได้ต่อไป  
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บทนํา 
 

ทิศทางการพัฒนาสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยจัดต้ังขึ้นภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี              
การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการกําหนดนโยบายเพื่อให้
สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม และมุ่งสร้าง
สถาบันครอบครัวให้มีความเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพของหญิงและชายให้เป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

  เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจดังกล่าว สค. จึงได้ดําเนินการแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555 - 2558 และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นประเด็นการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ตลอดจน ส่งเสริมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งจะทําให้
เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งเป็นพลัง
สําคัญของประเทศต่อไป 

วิสัยทัศน์  เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

ค่านิยมองค์กร   มืออาชีพ จริยธรรม ทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา 

พันธกิจ  1. กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก  และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
               และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
  3. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรง 
               ในครอบครัว 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558  

  ใน  4  ปีข้ า งหน้ า  สั งคมไทยต้อง เผชิญกับการ เปลี่ ยนแปลงที่ สํ า คัญหลายประการ                 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน ตลอดไปจนถึงภัยพิบัติ                 
ที่เกิดขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว                 
ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม สค. จึงได้ปรับบทบาทการดําเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริม
ความเสมอภาค  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว                 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และการเมือง
อย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ จะพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้มี
ความอบอุ่นและมั่นคงโดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมความรู้แก่
ครอบครัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สตรีและครอบครัว โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกการบริหาร
จัดการของ สค. โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 

  1. การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อ และชุมชน ร่วมกันสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาและความถนัด              
ที่มุ่งไปสู่ลักษณะสตรีที่พึงประสงค์   

  2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  เพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีหลักประกันคุ้มครอง และส่งเสริมปัจจัยที่เกื้อหนุน
ความเข้มแข็งของครอบครัว ตลอดจนทั้งหญิงและชายมีหน้าที่ร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น และมีการใช้
เวลาร่วมกันอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีทําประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวม 

  3. การพัฒนากลไกการทํางานด้านสตรีและครอบครัว 
              เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพและมี              
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะแผนงานและโครงการด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น 

  4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ มีการวางมาตรการสร้างขวัญและ
กําลังใจ ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 
 

เป้าประสงค ์ 1. สังคมมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาคหญิงชาย 
2. สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรวม (ปี 2555-2558) 

 55 56 57 58 55-58 

ระดับความสําเร็จใน  
การผลักดันนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมความเสมอภาค  
หญิงชาย การพัฒนา
ศักยภาพ การส่งเสริม  
การมีส่ วนร่ วม และ  
การคุ้มครองสิทธิสตรี 

  ร่ า ง น โ ย บ า ย ด้ า น  
การส่ ง เสริ มความ   
เสมอภาคหญิ งชาย  
การพัฒนาศักยภาพ  
การส่ ง เสริ มการมี  
ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ  
การคุ้มครองสิทธิสตรี  
ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์  
การพัฒนาสถานภาพ
สตรีแห่งชาติ (กยส.) 

ร่ า ง น โ ย บ า ย ด้ า น  
การ ส่ ง เสริ มความ   
เสมอภาคหญิ งชาย  
การพัฒนาศักยภาพ 
การส่ ง เสริ มการมี  
ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ  
การคุ้มครองสิทธิสตรี 
ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐมนตรี 
(ครม.) 

ร่างนโยบายด้านส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย  
การพัฒนาศักยภาพ  
กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า รมี  
ส่วนร่วมและการคุ้มครอง
สิทธิสตรีที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก กยส ./
ครม. 

ระดับความสําเร็จของ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี  
ส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรี 

- 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมให้ระบบการศึกษา (ในและนอกระบบ) และสื่อ มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคม มีเจตคติที่ดี เกี่ยวกับ
ความเสมอภาคหญิงชาย 
2. เสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การพัฒนาสตรี และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่าน
กลไก/เครือข่ายต่างๆ ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เจ้าภาพหลัก : สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

หน่วยงานสนับสนุน : สํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว และกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

เป้าประสงค์  ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรวม (ปี 2555-2558) 

 55 56 57 58 55-58 

1. ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 45 50 55 60 60 

2. ร้อยละของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับ            
ความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว ไม่ถูกกระทําซ้ํา 

65 70 75 80 80 

3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ เข้าถึงสิทธิ หน้าที ่และตระหนัก
ในการสร้างครอบครัวเข้มแขง็ 

70 75 80 85 85 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนากฎหมาย องค์ความรู้และเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
2. สร้างและพัฒนาระบบการคุ้มครองช่วยเหลือและติดตามครอบครัว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้มีความรู้ เขา้ถึงสิทธิ หน้าที ่และตระหนักในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 
4. สร้างและพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2557 – 2564 และ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติ 

เจ้าภาพหลัก : สํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

หน่วยงานสนับสนุน : สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกการทํางานด้านสตรีและครอบครัว 

เป้าประสงค ์ ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรวม (ปี 2555-2558) 

 55 56 57 58 55-58 

1. ร้อยละของภาคีเครือข่ายท ี่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ด้านสตรีและครอบครัว 

60 70 80 90 90 

2. จํานวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในการคุ้มครองและช่วยเหลือทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

700 800 900 1,000 1,000 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย 
2. ส่งเสริมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่าย 
3. สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายมีส่วนร่วมดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
4. เสริมสร้างแกนนําเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ 

เจ้าภาพหลัก : กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

หน่วยงานสนับสนุน : สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและสํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค ์ สค. มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี มีมาตรฐานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรวม (ปี 2555-2558) 

 55 56 57 58 55-58 

1. ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พื้นฐาน (Certified FL) รายหมวด 

 ผ่านเกณฑ์ครบ    
ทุกหมวด 

- ผ่านเกณฑ ์
ครบทุกหมวด 
- ขอรับรางวัล    
รายหมวด 

มีการขอรับ
รางวัลรายหมวด 

ผ่านเกณฑ ์FLและ
มีหมวดโดดเด่น
อย่างน้อย              
3 หมวด 

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์กร (วัดจากผล  
ก า ร สํ า ร ว จ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

3. ร ะดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ข อ ง  
การพัฒนาบุคลากร (วัดจากผล
ก า ร สํ า ร ว จ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
ปรับปรุงสารสนเทศ (วัดจากผล
ก า ร สํ า ร ว จ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

5. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

1. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 

2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการองค์กร 
3. สร้างบุคคลต้นแบบในการเป็นผู้นําทางด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
4. พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานสนับสนุน : กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

เจ้าภาพหลัก : กองกลางและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว และหน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

วิสัยทัศน์  : เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

ค่านิยมองค์กร  : มืออาชีพ จริยธรรม ทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา 

 

พันธกิจ :  1. กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก  และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบนัครอบครัว 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนากลไกการทํางาน 
ด้านสตรีและครอบครัว 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 
1. สังคมมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาค
หญิงชาย 
2. สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
คุ้มครองสิทธิตัดสินใจในระดับต่าง ๆ  

เป้าประสงค์ 
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 
ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการขับ เค ลื่อนงานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

เป้าประสงค์ 
สค. มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี 
มีมาตรฐานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ การพัฒนากลไกการทํางาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพ         

 สถาบนัครอบครัว ด้านสตรีและครอบครัว การบริหารจัดการองค์กร 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ระดับความสําเร็จในการผลักดันนโยบาย
เพื่ อส่ งเสริ มความเสมอภาคหญิ งชาย  
การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมการม ี 
ส่วนร่วม และการคุ้มครองสิทธิสตรี 
2. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
2. ร้อยละของผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ถูกกระทําซ้ํา 
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ 
เข้าถึงสิทธิ หน้าที่ และตระหนักในการสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ร้อยละของภาคีเครือข่ายท ี่มีคุณภาพมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านสตรี
และครอบครัว 
2. จํานวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในการ
คุ้ มครองและช่ วย เหลื อทั้ ง ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) 
รายหมวด 
2 .  ระดับความสําเร็ จของการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร (วัดจากผลการสํารวจ
ออนไลน์ของสํานักงาน ก.พ.ร.) 
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากร (วัดจากผลการสํารวจออนไลน์
ของสํานักงาน ก.พ.ร.) 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ (วัดจากผลการ
สํารวจออนไลน์ของสํานักงาน ก.พ.ร.) 

5. ระดับความสาํเร็จของการดําเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมให้ระบบการศึกษา (ในและนอก
ระบบ) และสื่อ มีบทบาทในการส่งเสริมให้
สังคม มีเจตคติที่ดี เกี่ยวกับความเสมอภาค
หญิงชาย 

กลยุทธ ์
1.  พัฒนากฎหมาย  องค์ความรู้ และ
เครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
2. สร้างและพัฒนาระบบการคุ้มครอง

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคี
เครือข่าย 
2. ส่งเสริมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของ
ประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการบริหารจัดการองค์กร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ การพัฒนากลไกการทํางาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพ         

 สถาบนัครอบครัว ด้านสตรีและครอบครัว การบริหารจัดการองค์กร 

2. เสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย การพัฒนาสตรี และ
ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไก/
เครือข่ายต่างๆ ของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 
 

ช่วยเหลือและติดตามครอบครัว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัวให้มคีวามรู้ เข้าถึงสิทธิ หน้าที่ 
และตระหนักในการสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง 
4. สร้างและพัฒนาต้นแบบการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการขบัเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2557 – 2564 และ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3. สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
ดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
4. เสริมสร้างแกนนําเครือข่ายในระดับ
พื้นที่ 
 

3. สร้างบุคคลต้นแบบในการเป็นผู้นํา
ทางด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
4. พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุ บันและครอบคลุ มทุ กกลุ่ ม 
เป้าหมาย 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
   - ส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสตรี  
   - เสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายสตรี
และครอบครัว  
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ 
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว  
3. โครงการเสริมสร้างหลักประกันความ
มั่นคงของครอบครัว  
4. โครงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เครือข่ายสตรีและครอบครัว  
2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
สตรีและครอบครัว  
3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
สตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่  

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล  
2. โครงการสร้างเสริมการบริหารราชการ 
สค.  
3. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ สค . 
และการจัดทํารายงานการดําเนินงาน
ของรัฐต่อสาธารณะเป็นรายปี  

9 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ การพัฒนากลไกการทํางาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพ         

 สถาบนัครอบครัว ด้านสตรีและครอบครัว การบริหารจัดการองค์กร 

2. โครงการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง มีศักยภาพ โอกาสและความเท่าเทียม 
ในกระบวนการทางการเมืองและการบริหาร  
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สิทธิกฎหมาย และการเข้าถึงสิทธิสตรี  
4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี 
5. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีฯ 
6. โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายรับรอง
เพศ  
7. โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้
เป็นผู้นําในการสร้างสันติสุข  
8. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
สตรี ในการสร้างสันติภาพ  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
9. โครงการส่งเสริมการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ  

5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
6. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  
 
 
 
 
 
 

4. โครงการติดตามและประเมินผล  
การดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว  
5. โครงการประชาสัมพันธ์และออก
หน่วยเคลื่อนที่  
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในระดับท้องถิ่น  
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ครอบครัวระดับชุมชน  
8. โครงการระบบพิสูจน์ตัวตน  
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2555 - 2558  
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ค่านิยมองค์การ  : มืออาชีพ จริยธรรม ทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา 

พันธกิจ  : 1. กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณป ี(หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/ 

ผลผลิต/กิจกรรม 

เจ้าภาพ 
(ระดับกรม/
สํานัก/กอง) 

55 56 57 58 55-58 55 56 57 58 55-58 

  ร่ างนโยบาย
ด้านส่งเสริม
ความเสมอภาค
ห ญิ ง ช า ย 
การพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ  
การส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่วม 
แ ล ะ ก า ร
คุ้มครองสิทธิ
สต รี ที่ ผ่ าน
ความเห็นชอบ

ร่างนโยบาย
ด้านส่งเสริม 
ความเสมอภาค
ห ญิ ง ช า ย  
การพั ฒนา
ศั ก ย ภ า พ  
การส่งเสริม
ก า รมี ส่ ว น
ร่ ว ม  แ ล ะ  
การคุ้มครอง
สิ ท ธิ ส ต รี   
ที่ ผ่านความ

1. การเสริมสร้าง
ความเสมอภาค

หญิงชาย 

1. สังคมมีเจตคติ
ที่ดีเกี่ยวกับความ
เสมอภาคหญิงชาย 

1. ระดับ
ความสําเร็จ       
ในการผลักดัน
นโยบายเพื่อ
ส่งเสริมความ 
เสมอภาค              
หญิงชาย           
การพัฒนา
ศักยภาพ           
การส่งเสริม        
การมีส่วนร่วม 
และการ

ร่างนโยบาย
ด้ านการ
ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม
เสมอภาค
หญิงชาย 
การพัฒนา
ศักยภาพ 
การส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมและการ
คุ้ มครอง

1. ส่งเสริมให้
ระบบการศึกษา 
(ในและนอก
ระบบ) และสื่อ 
มีบทบาทใน
การส่งเสริมให้
สังคม มีเจตคติ
ที่ดี เกี่ยวกับ
ความเสมอ
ภาคหญิงชาย 

1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- - 33.2501 43.2501 76.5002 - สํานักส่งเสริม
ความเสมอ
ภาคหญิงชาย 

     
     

    - ส่งเสริมสิทธิและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสตรี  

     2. สตรีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และคุ้มครอง
สิทธิ 

     
     

   - เสริมสร้างความรู้
ให้แก่เครือข่ายสตรีและ
ครอบครัว  

     
     
     

2. โครงการส่งเสริมให้
สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมือง มีศักยภาพ โอกาส

- - 16.0000 15.6000 31.6000 
2 .  เสนอแนะ
นโยบายด้ าน
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เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณป ี(หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/ 

ผลผลิต/กิจกรรม 

เจ้าภาพ 
(ระดับกรม/
สํานัก/กอง) 

55 56 57 58 55-58 55 56 57 58 55-58 

คุ้มครองสิทธิ
สตรี 

จ า ก ค ณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร   
กยส. 

เห็นชอบจาก 
ครม. 

สิทธิ สต รี
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 
กยส./ครม. 

กา ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความเสมอภาค
ห ญิ ง ช า ย   
การพัฒนาสตรี 
และผลั ก ดั น
นโยบายไปสู่
การปฏิบัติผ่าน
กลไก/เครือข่าย
ต่ า ง ๆ  ข อ ง
สํ า นั ก ง า น
กิ จ ก า ร ส ต รี
แ ล ะ ส ถ า บั น
ครอบครัว 

และความเท่าเทียมใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
การเมืองและการบริหาร  

     
     

       
   3. โครงการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจสิทธิ
กฎหมาย และการเข้าถึง
สิทธิสตรี  

- - 9.0000 9.10000 18.1000 
         
         
2. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
ของสตร ี

3  คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน      

4 .  โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสตรี 

- - 13.4392 11.0000 24.4392 
     

5. โครงการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสตรีฯ 

- - 16.2224 10.0000 26.2224 
     

6. โครงการศึกษาเพื่อยก
ร่างกฎหมายรับรองเพศ  

- - 4.3596 7.0810 11.4414 
 

     
 

7. โครงการเพิ่มศกัยภาพ
เครือข่ายสตรีให้เป็นผู้นํา
ในการสร้างสันติสุข  

- - 6.4380 7.0818 13.5198  
      
      

 8. โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของสตรี
ในการสร้างสันติภาพ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- - 3.6623 4.0285 7.6908 
      
      
      
 

9. โครงการส่งเสริมการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เพศ  

- - 28.7411 31.6152 60.3563 
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เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณปี (หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/ เจ้าภาพ 
ยุทธศาสตร ์ เชิงยุทธศาสตร ์ ผลผลิต/กิจกรรม (ระดับกรม/

สํานัก/กอง) 
55 56 57 58 55-58 55 56 57 58 55-58 

2. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งของสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวมี 
ความเข้มแข็ง 

1. ร้อยละของ
ครอบครัวที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัว
เข้มแข็ง 

40 50 55 60 60 1. พัฒนา
กฎหมาย        
องค์ความรู้และ
เครื่องมือใน
การส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

1. โครงการพัฒนาระบบงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว 

- 11.6500 23.000 34.6500 - สํานักส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

- 
          
           
          
       

2. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว 

79.8370 87.8207 167.6577 - - 
2. ร้อยละของ
ผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากศูนย์
ปฏิบัติการ          
เพื่อป้องกัน 
การกระทํา
ความรุนแรง 
ในครอบครัว 
ไม่ถูกกระทําซ้าํ 

65 70 75 80 80                     2. สร้างและ
พัฒนาระบบ
การคุ้มครอง
ช่ ว ย เ ห ลื อ
และติดตาม
ครอบครัว 

31.1618 14.8060 13.4600 1.2958 1.6000 3. โครงการเสริมสร้าง
หลักประกันความมั่นคง
ของครอบครัว 

     
          
          

     161.0104 55.0000 4. โครงการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

50.0000 28.1302 27.8802 
       

          3. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัว
ให้มีความรู้ 
เข้าถึงสิทธิ 
หน้าที่ และ
ตระหนักใน 
การสร้าง
ครอบครัว
เข้มแข็ง 

 
     

- 266.7336  - 5. โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

139.7176 127.016 
                 

3. ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้ 
เข้าถึงสิทธิ 
หน้าที่ และ
ตระหนักใน
การสร้าง
ครอบครัว
เข้มแข็ง 

70 75 80 85 85 
156.4500 - 6. โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง 

- 81.9500 74.5000 

4. สร้างและ
พัฒนาต้นแบบ
การส่งเสริม
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เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณปี (หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/ เจ้าภาพ 
ยุทธศาสตร ์ เชิงยุทธศาสตร ์ ผลผลิต/กิจกรรม (ระดับกรม/

สํานัก/กอง) 
55 56 57 58 55-58 55 56 57 58 55-58 

ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

 

5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 
2557 – 2564 
และมาตรฐาน
ครอบครัว
เข้มแข็งไปสู่
การปฏิบัติ 

3. การพัฒนากลไกการ
ทํางานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

ภาคีเครือข่ายมี
ความเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน
งานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

1. ร้อยละของ
ภาคีเครือข่าย 
ที่มีคุณภาพมี
ส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรม
ด้านสตรีและ
ครอบครัว 

60 70 80 95 90 1. ส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาคีเครือข่าย 

1. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเครือข่าย
สตรีและครอบครัว 

- - 20.1454 25.50 22.1599 - กองส่งเสริม
และพัฒนา
เครือข่าย 

          
          

      2. โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

- - 10.2080 11.2288 21.4368 
      

2. ส่งเสริม
บทบาทเชิง
สร้างสรรค์
ของประชาชน
โดยผ่านภาคี
เครือข่าย 

     
           

     
3. โครงการสนับสนุน
การดําเนินงานด้านสตรี
และครอบครัวในมิติพื้นที่ 

- 13.5000 13.5000 14.8500 28.3500 
2. จํานวน
เครือข่ายที่มี
กิจกรรมใน

700 800 900 1,000 1,000      
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เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณปี (หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/ เจ้าภาพ 
ยุทธศาสตร ์ เชิงยุทธศาสตร ์ ผลผลิต/กิจกรรม (ระดับกรม/

สํานัก/กอง) 
55 56 57 58 55-58 55 56 57 58 55-58 

การคุ้มครอง
และช่วยเหลือ
ทั้งในระดับ
ครอบครัว 
ชุมชน และ
สังคม 

     3. สร้าง
แรงจูงใจให้
เครือข่ายมี
ส่วนร่วม
ดําเนินงาน
ด้านสตรีและ
ครอบครัว 

    
         
         
         

        
      
     
     4. เสริมสร้าง

แกนนํา
เครือข่ายใน
ระดับพื้นที่ 

     
    
   

4. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

สค. มีระบบการ
บริหารจัดการ
องค์การที่ดี         
มีมาตรฐานและ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ผ่านการตรวจ 
รับรองคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) 

 ผ่าน
ครบ
ทุก

เกณฑ์ 

- ผ่าน
เกณฑ์
ครอบ
ทุกหมวด 

- มี
การ
ขอ 
รับ
รางวัล 
ราย
หมวด 

- ผ่าน
เกณฑ์ 
FL และ
มีหมวด
โดดเด่น
อย่าง
น้อย 3 
หมวด 

1. ส่งเสริม
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาและ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- - 10.4000 11.4400 21.8400 - กองกลาง 
      - กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร  2. โครงการสร้างเสริม
การบริหารราชการ สค. 

- 1.62000 1.62000 1.7820 3.4020 
       

  - ขอรับ
รางวัล
ราย
หมวด 

3. โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร์ สค. และ
การจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะเป็นรายปี 

0.6000 0.6590 1.0683 1.5153 2.5836   
        

2. สร้างความ
ตระหนักให้
บุคลากรเห็น
ความสําคัญ
ของการ
บริหาร
จัดการองค์กร 

         
     

2. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กร (วัดจาก
ผลการสํารวจ
ออนไลน์ของ

   5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

     

4. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000 
          
          
          
      

5. โครงการประชาสมัพันธ์ 3.0000 3.0000 4.0000 4.40000 14.4000       
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เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณปี (หน่วย : ล้านบาท) ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

55 56 57 58 55-58 

กลยุทธ ์ โครงการ/ 
ผลผลิต/กิจกรรม 55 56 57 58 55-58 

เจ้าภาพ 
(ระดับกรม/
สํานัก/กอง) 

สํานักงาน ก.พ.ร.) 
3. ระดับ
ความสําเร็จ
ชองการพัฒนา
บุคลากร            
(วัดจากผล        
การสํารวจ
ออนไลน์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

4. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุง
สารสนเทศ 
(วัดจากผล        
การสํารวจ
ออนไลน์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

5. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการสร้าง
ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
5 

คะแนน 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 

 
5 

คะแนน 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน    

 
 
 
 
 
 

 
5 

คะแนน 
 
   
 
 
 
 

5        
คะแนน   

 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 
 

 
5 

คะแนน 
 
 

 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 

 
5 

คะแนน 
 
       

 
 
 
 

5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

5 
คะแนน 

 

3. สร้าง
บุคคล
ต้นแบบใน
การเป็นผู้นํา
ทางด้าน
วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 

4. พัฒนาขีด
สมรรถนะ
และศักยภาพ
บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน
และครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 

และออกหน่วยเคลื่อนที่ 

6. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในระดับ
ท้องถิ่น 

7. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
ครอบครัวระดับชุมชน 

8. โครงการระบบพิสูจน์
ตัวตน 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

15.0000 
 
 
 
 

10.0000 
 
 

2.0000 

 

16.5000 
 
 
 
 

11.0000 
 
 

2.2000 
 

 

31.5000 
 
 
 
 

21.0000 
 
 

4.2000 
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 ผ-1 

 
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

งบประมาณ
รวม  

    
งบประมาณตาม 

55 56 57 58 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

(ล้านบาท) 

ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้าง         
ความเสมอภาคหญิงชาย 

1,614.6162 28.1462 41.4693 131.1127 138.7539 

ประเด็นที่ 2 การเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

2,195.0807 133.9007 139.4717 356.4630 402.2943 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนากลไก         
การทํางานด้านสตรีและครอบครัว 

517.4104 34.4104 33.1090 43.8534 51.5788 

ประเด็นที่ 4 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

116.0480 11.9580 12.4913 46.0883 50.8373 

รวมทั้งสิน้ 4,443.1553 208.4153 226.5413 577.5174 643.4643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผ-2  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค) 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนข้อมูลและ/เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล ทํางานด้านสตรีและครอบครัว  

2. เป็นองค์กรที่ให้ความรู้และทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและ           
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว  

3. มีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทํางานด้านสตรีและครอบครัว  
4. บุคลากรสามารถบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ระหว่างประเทศ  
5. มีกลไกระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนงานทั้งด้านด้านสตรีละครอบครัว  

   
จุดอ่อน (Weaknesses) 
      1. ขาดโครงสร้างหน่วยงานรองรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  

2 นโยบายของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง และยังขาดการสร้างภาพลักษณ์ของ สค. ให้สาธารณะรู้จัก 
3. ผลผลิตและการให้บริการของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ทําให้

การปฏิบัติงานยังไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
 5. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ และยังไม่มีมาตรการจูงใจในการทํางาน ทําให้เกิดสมองไหล 
 6. หน่วยงานยังไม่สามารถเป็นหน่วยงานกลางในการเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดําเนินการขับเคลื่อน
งานด้านสตรีและครอบครัวระดับประเทศ 
 7. การติดตามและประเมินผลยังขาดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางานน้อย รวมทั้ง การวัดผลลัพธ์ยังไม่เป็นรูปธรรม 

8. ขาดการบูรณาการการดําเนินงานรวมและขาดการวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน 
9. การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีและครอบครัวยังมีน้อย ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และ     

การนําข้อมูลมาใช้ประกอบในการดําเนินงานยังมีน้อย 
10. หน่วยงานยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้ง งานวิจัยมีน้อยและยังไม่นําผลการวิจัย/

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมาต่อยอดในการดําเนินงาน  



 
ผ-3  

 
โอกาส (Opportunities) 
 1. พระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเอื้อต่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 เอื้อต่อการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว  
3. นโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ให้เด็กและสตรี

โดยขจัดกระบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีในทุกรูปแบบและ
อย่างเด็ดขาด รวมทั้งส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีพึ่งตนเองได้ 

4. ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้นานาประเทศร่วมเป็นเครือข่ายและ
กําหนดแนวทาง มาตรการ และการแสดงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของประชาชนให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 

5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 เอื้ออํานวยให้
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 

6. กระแสโลกในปัจจุบันส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับตัวให้ทันและเป็นเวทีให้หน่วยงานได้มีโอกาส
ขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 

7. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาสถาบันครอบครัวเอื้อต่อการดําเนินงาน 

8. เครือข่ายและภาคประชาชนมีส่วนร่วมดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัวมากขึ้น ส่งผลให้การทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจด้านสตรีและครอบครัว 

9. ความรุนแรงเป็นปัญหาระดับโลก แต่ละประเทศให้การสนับสนุนและพยายามผลักดันในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

10. การทํางานในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพเป็นกลไกขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
11  กฎหมาย ระเบียบ และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เอื้อต่อการคุ้มครองทั้ง ผู้กระทํา และผู้ถูกกระทําความรุนแรง รวมทั้งสามารถ
รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้ ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  

12. สื่อมวลชน ให้ความสําคัญกับงานด้านสตรีและครอบครัวมากขึ้น 
13. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนสนับสนุนการทํางานและการเข้าถึงบริการของ

ประชาชน รวมทั้งมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ช่วยป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูลที่สําคัญและต้องเป็นความลับ 

การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility  14. แนวคิด     
(CSR) เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านสตรีและครอบครัว  



15. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานด้านสตรี 
16. สังคมและวัฒนธรรมของไทยเอื้อต่อการทํางานด้านสตรีและครอบครัว ผ-4 

 

17. เครือข่ายการทํางานด้านสตรีและครอบครัวมีการถอดบทเรียนและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านสังคม  
18. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านสตรีและครอบครัว 
19. นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ ทําการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน

สตรีและครอบครัว  

อุปสรรค (Threats)  
1. การเปลี่ยนทัศนคติ ความเช่ือ และเจตคติบางอย่างส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านสตรีและ

ครอบครัว 
2. พฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคของคนในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อครอบครัว สตรีและ

สังคม เช่น ขาดความเอื้ออาทร การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทําความรุนแรง การค้ามนุษย์ 
3. แกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ไม่สามารถควบคุมสื่อและสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ทําให้เกิด

ทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4. ขาดการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและครอบครัวอย่างจริงจัง 
5. ประชาชนขาดความรู้ทางกฎหมาย/เข้าถึงช่องทางเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
6. การศึกษานอกระบบขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้สตรีและครอบครัวเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

น้อยลง 
7. การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในส่วนราชการอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันทําให้ขาด

ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
8. กระแสโลกาภิวัตน์มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน ก่อให้เกิดการเอาเปรียบแรงงาน และการค้ามนุษย์ 

รวมท้ังทําให้โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง 
ส่งผลให้ครอบครัวอ่อนแอ 

9. สังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาครอบครัว/ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
10. สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
11. ความรุนแรงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากน้ํามือมนุษย์ ส่งผลต่อโครงสร้างครอบครัวและ

ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว 
12. การพยายามก้าวให้ทันโลก ทันสมัย ทําให้ขาดการสร้างภูมิคุ้มกัน การตระหนักรู้ในด้านต่าง ๆ สง่ผล

ต่อปัญหาครอบครัว 
 
 
 



 
 

ข้อมูลบุคลากร 
 

กรอบอัตรากําลัง 

           กรอบอัตรากําลังตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด รวมจํานวน 241 คน เป็นข้าราชการ 214 คน 
ลูกจ้างประจํา 12 คน และพนักงานราชการ 15 คน 

          อัตรากําลังเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
          อัตรากําลัง รวมจํานวน 223 คน เป็นข้าราชการ จํานวน 196 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 12 คน และ
พนักงานราชการ จํานวน 15 คน แยกเป็น ดังนี้  
                                                                                          ข้อมูล  ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน 
ราชการ 

รวม 

 หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

1. ผู้อํานวยการสํานักงานฯ - 1 - - - - - 1 

2. รองผู้อํานวยการสํานักงานฯ 1 1 - - - - 1 1 

3. กองกลาง  33 7 4 2 5 1 42 10 

4. กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 32 4 3 - 1 - 36 4 

5. สํานักส่งเสรมิความเสมอภาค
หญิงชาย 

35 7 - - 2 1 37 8 

6. สํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 38 4 3 - 2 1 43 5 

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - - - - - 5 - 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน 4 - - - - - 4 - 

9. ศูนย์ประสานงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง        
ในครอบครัว 

10 5 - - - - 10 5 

10.ศูนย์ข้อมลูและสารสนเทศ 2 3 - - - - 2 3 

ผ-5 



11. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 3 1 - - 1 1 4 2 

รวมทั้งสิน้ 163 33 10 2 11 4 184 39 ผ-6 

โครงสร้างองค์กร  
 
 ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

(นักบริหาร 10) 
  

 
 
 

รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(นักบริหาร 9) (นักบริหาร 9) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน (หัวหน้าหน่วย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (หัวหน้ากลุ่ม) 

กองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้อํานวยการกอง) 

กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

(ผู้อํานวยการกอง) 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 

- ฝ่ายนิติการ 

- ฝ่ายการคลัง 

- กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร 

- ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

   

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเอกชน 

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนและ   
ประชาสังคม 

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (หัวหน้าศูนย์) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  (หัวหน้ากลุ่ม) 

สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

(ผู้อํานวยการสํานัก) (ผู้อํานวยการสํานัก) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี 
(นักพัฒนาสังคม) (นักพัฒนาสังคม) 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก - กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก 

- กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ - กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ 

-  กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี - กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว 

- กลุ่มการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว - กลุ่มการส่งเสริมและบูรณาการมิติหญิงชาย 

** ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (หน่วยงานภายใน
จัดต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ) 



 
 

ผ-7 หมายเหตุ ** โครงสร้างภายใน 

คํานิยาม 

 1. การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย หมายถึง ความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
โอกาสของผู้หญิงและผู้ชายของเด็กหญิงและเด็กชาย ความเสมอภาคไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงและผู้ชายต้อง
เหมือนกัน เพราะผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะทางสรีระ ความต้องการพื้นฐาน และความต้องการเชิงโครงสร้าง    
ที่แตกต่างกัน แต่ความเสมอภาคหมายถึง การมีสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบและโอกาสต่างๆ ต้องไม่ถูกกําหนด
โดยขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย 

 2. การส่งเสริมสถานภาพสตรี หมายถึง การสร้างโอกาสแก่สตรี เพื่อมุ่งให้สตรีเป็นผู้รับประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญ  รวมทั้งสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ 

 3. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี หมายถึง การสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
สตรี การคุ้มครอง การปกป้อง แก้ไข เพื่อให้สตรีสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 4. ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ทําหน้าที่เป็นสถาบัน ฐานรากสําคัญต่อการดาํรงชวิีต 
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดา มารดาและบุตร 

 5. เครือข่าย หมายถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ประชาสังคม องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน มูลนิธิ สมาคม 
สื่อมวลชน และอาสาสมัคร ที่ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 6. ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การได้รับองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์และ/หรือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีและครอบครัว หมายถึง มีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	กรอบอัตรากำลัง
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