
สารบัญ 
เอกสาร
ล าดับที่ 

รายการ 

 ค าน า 
1. ภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว...สู่จังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
2. สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ สนง.พมจ. ด าเนินการ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
3. แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
4. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะอนุกรรมการ กสค. จังหวัด 
5. แนวทางการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๗ 
6. แนวทางการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
7. รายชื่อจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เสด็จติดตามเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๖ 
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
9. แบบรายงานผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
10. แบบรายงานผลการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
11. แนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
12. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
13. แบบรายงานผลการด าเนินการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
14. แนวทางการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

ประจ าปี ๒๕๕๗ 
15. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
16. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการฯ 
17. แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๗ 
18. แนวทางการด าเนินงานศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๗ 
19. ตารางจัดท าแผนงานโครงการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
20. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน (งบด าเนินงาน) สนง.พมจ. 
21. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายจังหวัด ปี ๒๕๕๗ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไก

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
22. รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ (๒๓๐ ศูนย์) 
23. รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ าปี ๒๕๕๖ (๓๓๐ ศูนย์) 
24. ระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
25. แนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
26. แบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) 
27. สัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๒) พร้อมค าอธิบาย 
28. แบบรายงานงบเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๓) 
29. แบบ ศพค. มฐ. 
30. แบบ ศพค. มฐ. ๑ 
31. แบบ ศพค. มฐ. ๒ 
32. แบบ ศพค. มฐ. ๓  



เอกสาร
ล าดับที่ 

รายการ 

33. แบบ ศพค. มฐ. ๓ – ๑ 
34. แบบ ศพค. มฐ. ๔ 
35. แบบ ศพค. มฐ. ๔ – ๑ 
36. แบบ ศพค. มฐ. ๕ 
37. ค าสั่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน 
38. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
39. เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ 

 



 ภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว...สู่จังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสค.จังหวัด 
- งบประมาณ 

  - แนวทาง 

  - งบประมาณ 

- คู่มือ/แนวทาง สมัชชาครอบครัว 

มีแนวทางหรือมาตรการในการพฒันา/แก้ไขปัญหาของจังหวัด 
มกีระบวนการส่งเสริมการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

ส ารวจความเข้มแข็ง 

ของครอบครัว 

- มีการรณรงค์และส่งเสรมิครอบครัว   
  ให้มีคุณภาพ 
- มีครอบครัวรม่เย็น 

มกีระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน 

มีฐานข้อมูลครอบครัวเขม้แข็ง  
 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาครอบครัว 

วันแห่งครอบครัว 

ส่งเสริมและพัฒนา 

ความเข้มแข็งของครอบครัว 

ขับเคลื่อนระบบงานช่วยเหลือส่งต่อ OSCC 

ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 

  - มีฐานข้อมูลความรุนแรงฯ 
  - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีการบรูณาการการท างานในพื้นที ่

คุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

    - มีกลไกและคูม่ือในการด าเนนิงาน 
    - มีกระบวนการจัดการความรู ้

สนับสนุนกิจกรรม ศพค.  
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

สนับสนุนการบริหารจัดการงาน ศพค. 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

- มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว โดยใช้ฐานข้อมูลความ
เข้มแข็งของครอบครัว สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว และมตสิมัชชา
ครอบครัว 

ศพค. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จาก พมจ. 

เป้าหมาย : ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

 

จัดงบประมาณสนับสนุนการท างาน
ด าเนินงาน จัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบตังิาน 

ให้ความรู้/พัฒนาทักษะในการปฏบิัติงาน 

กระบวนการติดตาม/ประเมินผล 

สนับสนุนการท างานของจังหวัด 

การจัดการความรู ้

มีแผนการปฏิบัติงาน 



สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
ด าเนินการเบิกจ่ายแทนกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

-------------------------------------------- 
แผนงานเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
ผลผลิตที่ 3 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไก เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด 
2. กิจกรรมการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 
3. กิจกรรมวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด 
4. กิจกรรมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

กิจกรรมหลัก 2 ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
โครงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

5. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

กิจกรรมหลัก 3  พัฒนากลไกด้านครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

6. กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศพค. 
7. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการงาน ศพค. ให้ พมจ. 76 จังหวัด 
8. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมพลังความรู้แก่คณะท างาน ศพค. 

 

ตารางการโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้ สนง.พมจ. 76 จังหวัด 

ภาคเหนือ 
จังหวัด จ านวนเงิน จังหวัด จ านวนเงิน 

1. เชียงราย  1,366,400 10. พิษณุโลก 508,000 

2. เชียงใหม่ 480,400 11. สุโขทัย 419,000 

3. น่าน 779,400 12. เพชรบูรณ์ 421,800 

4. พะเยา  353,800 13. พิจิตร 400,600 

5. แพร่ 924,800 14. ก าแพงเพชร 522,800 

6. แม่ฮ่องสอน  382,000 15. นครสวรรค์ 481,000 

7. ล าปาง 473,600 16. อุทัยธานี 391,600 

8. ล าพูน 290,600 17. ตาก 358,800 

9. อุตรดิตถ์  737,400   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัด จ านวนเงิน จังหวัด จ านวนเงิน 

18. กาฬสินธุ์ 1,090,200 28. เลย 477,400 

19. ขอนแก่น 812,000 29. ศรีสะเกษ 364,400 

20. ชัยภูมิ 349,800 30. สกลนคร 391,600 

21. นครพนม 748,800 31. สุรินทร์ 400,400 

22. นครราชสีมา 440,400 32. หนองคาย 543,000 

23. บุรีรัมย์ 468,800 33. หนองบัวล าภู 420,200 

24. มหาสารคาม 830,200 34. อ านาจเจริญ 607,800 

25. มุกดาหาร 511,000 35. อุดรธานี 360,200 

26. ยโสธร 532,200 36. อุบลราชธานี 613,200 

27. ร้อยเอ็ด 564,400 37. บึงกาฬ 338,200 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด จ านวนเงิน จังหวัด จ านวนเงิน 

38. ชัยนาท 336,000 47. สมุทรสาคร 314,600 

39. นครนายก 547,000 48. สระบุรี 350,800 

40. นครปฐม 318,000 49. สิงห์บุรี 304,600 

41. นนทบุรี 348,000 50. สุพรรณบุรี 482,400 

42. ปทุมธานี 333,200 51. อ่างทอง 343,800 

43. พระนครศรีอยุธยา 364,200 52. กาญจนบุรี 533,200 

44. ลพบุรี 660,000 53. ราชบุรี 532,200 

45. สมุทรปราการ 303,800 54. เพชรบุรี 454,600 

46. สมุทรสงคราม 371,000 55. ประจวบคีรีขันธ์ 366,000 
 

ภาคตะวันออก 
จังหวัด จ านวนเงิน จังหวัด จ านวนเงิน 

56. ฉะเชิงเทรา 359,800 60. ตราด 340,800 

57. ชลบุร ี 387,200 61. ปราจีนบุรี 621,400 

58. ระยอง 435,200 62. สระแก้ว 449,600 

59. จันทบุรี 398,600   
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ภาคใต้ 
จังหวัด จ านวนเงิน จังหวัด จ านวนเงิน 

63. กระบี่  456,600 70. พัทลุง 563,800 

64. ชุมพร  396,800 71. ภูเก็ต 295,200 

65. ตรัง 1,022,200 72. ยะลา 384,800 

66. นครศรีธรรมราช  1,041,000 73. ระนอง 338,000 

67. นราธิวาส 756,200 74. สงขลา 633,600 

68. ปัตตานี 1,049,000 75. สตูล 546,600 

69. พังงา  478,800 76. สุราษฎร์ธานี 342,200 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ความเป็นมา  
 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ได้มีค าสั่งที่ 1/2556     
ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประกอบด้วย    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จ านวน 1 คน ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้งเป็นรองประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ านวน 2 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติก าหนด  
 2. พิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือก าหนด
นโยบายและการด าเนินงานด้านการส่งเสริมครอบครัวในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ   
 3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวหรือคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มี จัดท าฐานขอ้มูลด้านครอบครัวระดับจังหวัด  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง          
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมครอบครัว
และการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
 6. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  เพ่ือปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาติดังกล่าว 

2. ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัด ประจ าปี 2557 ภายใต้อ านาจหน้าที่และภารกิจที่เก่ียวข้อง 

3. ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น สมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด 
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   1) วางแผนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
   2) พิจารณาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านครอบครัวของจังหวัด 
   3) อ านวยการ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  

ให้เรียบร้อย  
   4) เชื่อมประสานระหว่างสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดกับสมัชชาระดับชาติเพ่ือเกื้อกูล

การท างานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน าเสนอมาตรการกลไกด้านครอบครัวต่อส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

   5) แต่งตั้งกลไกย่อยเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานผล 
 ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการประชุมและผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ ตามแบบฟอร์มที่ สค. ก าหนด 
 
 

--------------------------------------- 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
........................................... 

 
ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................................................... 



แนวทางการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส ำรวจและประเมินสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวประจ ำปี  
2. เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแผน ยุทธศำสตร์ โครงกำร กิจกรรมกำรส่งเสริม

และพัฒนำครอบครัวต่อไป 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด ำเนินกำรคัดเลือกพ้ืนที่ส ำรวจ

สถำนกำรณ์ครอบครัวเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่ำ 2 พ้ืนที่ พร้อมทั้งแจ้งให้ สค. ทรำบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกมีดังนี้ 

- คัดเลือกจำกพ้ืนที่ต ำบลต้นแบบกำรพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  
- คัดเลือกจำกพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ระดับดี ประจ ำปี 2556  หรือ

จำกพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรส ำรวจ ปีงบประมำณ 2554 – 2556 หรือพ้ืนที่ อปท. ดีเด่น หรือ  พ้ืนที่มีกำร
ด ำเนินกิจกรรมด้ำนครอบครัวและมีควำมพร้อมในกำรส ำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

2. จังหวัดประสำนและจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ พมจ. จ ำนวน 1 คน หรือ เจ้ำหน้ำที่ อบต./เทศบำล       ที่
จะท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรเก็บและบันทึก หรือคณะท ำงำน ศพค. ที่ท ำหน้ำที่ส ำรวจและบันทึกข้อมูล   จ ำนวน 
1 คนต่อ 1 พ้ืนที่ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงระบบและกำรใช้งำนโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลควำม
เข้มแข็งของครอบครัว  

3. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด ำเนินกำรขออนุมัติจัดจ้ำงพ้ืนที่ 
(อบต./เทศบำล/ศพค.) ด ำเนินกำรส ำรวจและบันทึกข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวในระบบ  

4. พ้ืนที ่(อบต./เทศบำล/ศพค.) ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว
ตำมแบบประเมินควำมเข้มแข็งของครอบครัว ให้แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม ๒๕๕๗ รำยละเอียดกำรส ำรวจดังนี้  
 - ระดับครอบครัว พ้ืนทีต่ ำบลละไม่น้อยกว่ำ 80 ครอบครัว (แบบส ำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 ครอบครัว) 
 - ระดับชุมชน พ้ืนทีต่ ำบลละไม่น้อยกว่ำ 10 ชุด (แบบส ำรวจ 1 ชุดต่อ 1 หมู่บ้ำน) แต่กรณี
ต ำบลใดมีจ ำนวนหมู่บ้ำนน้อยกว่ำ 10 หมู่บ้ำน ให้เก็บแบบส ำรวจระดับชุมชนตำมจ ำนวนหมู่บ้ำนที่มี   

5. พ้ืนที่ (อบต./เทศบำล/ศพค.) ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรส ำรวจเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำร
ข้อมลูด้ำนควำมเข้มแข็งของครอบครัวผ่ำนอินเตอร์เน็ตที ่http://stat.thaifamily.in.th/ และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทรำบภายในมิถุนายน ๒๕๕๗ 

6. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสำมำรถตรวจสอบกำรรำยงำนผล 
ควำมเข้มแข็งของครอบครัวของพ้ืนที่ ผ่ำนอินเตอร์เน็ตที่ http://stat.thaifamily.in.th/ 

7. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
และผลควำมก้ำวหน้ำในกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวระดับจังหวัด ให้ส ำนักงำนกิจกำร
สตรีและสถำบันครอบครัวทรำบภายในกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :  1. สค.ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับค่ำด ำเนินกำรส ำรวจ ค่ำบันทึกและรำยงำนผลข้อมลู ค่ำบรหิำร
จัดกำร  ส่วนแบบประเมิน สค. จะจัดส่งให้จังหวัดภำยในเดือนมีนำคมต่อไป 
  2. หำกมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและกำรใช้งำนระบบกรุณำแจ้ง คณุมลัลิกำ เหมือนวงศ์ และ 
คุณวลยัพร วุฒิไกรศรีอำคม โทรศพัท์ 0 2306 8783  E-mail : family2545@hotmail.com  



 แนวทางการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด  
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ก าหนดให้วันที่  ๑๔ เมษายน ของทุกปี          
เป็น “วันแห่งครอบครัว” เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง เพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และ
เพ่ือรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิด 

ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทกุคนในครอบครัว 
๒. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

แนวทางการจัดงานฯ 
กิจกรรมที ่๑ การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับ

ต าบล อ าเภอ จังหวัด โดยอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเป็นกลไกหลัก
ในการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นก็ได้ 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกครอบครัว ในแต่ละระดับ 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครอบครัวทราบโดยตรง หรือประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือเสนอชื่อครอบครัวเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละระดับ 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินครอบครัวร่มเย็น ประจ าปี 2557  โดยพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นที่ สค. ก าหนด (ตามเอกสารแนบ) และหรือตามเกณฑ์จังหวัดที่พิจารณา
เพ่ิมเติม ส าหรับจ านวนครอบครัวให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของจังหวัด แต่ต้องไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๓ ครอบครัว 
หากจังหวัดที่มีพื้นที่เสด็จฯ เยี่ยมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวให้นับเพิ่มอีก ๑ ครอบครัว เป็นจังหวัดละ  
ไม่น้อยกว่า ๔ ครอบครัว 

๕. จัดเรียงล าดับครอบครัวตามคะแนนที่ได้ และรายงานผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด 
ให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ ตามแบบรายงานผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับ
จังหวัด ประจ าปี 2557 (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1  รายชื่อทุกครอบครัวที่คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด  
5.2  รายชื่อผู้แทนครอบครัวที่จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ (พ้ืนที่ทั่วไป) จ านวน ๑ 

 ครอบครัว 
5.3  รายชื่อผู้แทนครอบครัวที่จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ (พ้ืนที่เสด็จฯ เยี่ยม) 

 จ านวน ๑ ครอบครัว (ถ้ามี) 
/๖. ผู้แทน ... 

 



- ๒ - 
 

๖. ผู ้แทนครอบครัวที ่จะ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2557            
ณ กรุงเทพมหานคร จ านวนครอบครัวละไม่เกิน ๒ คน โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ (ในอัตราเหมาจ่ายตามที่ สค. ก าหนด) ค่าที่พัก ๑ คืน 
(วันก่อนงาน) คา่อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันจัดงาน)  

กิจกรรมที่ ๒ การจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
1. ก าหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๑ วัน โดยด าเนินงาน 

ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๗  
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
3. การมอบโล่รางวัล “ครอบครัวร่มเย็น” จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๓ ครอบครัว  โดยพิจารณาคัดเลือก

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นที่ สค. ก าหนด และตามเกณฑ์ที่จังหวัดพิจารณาเพ่ิมเติม โดย
จังหวัดด าเนินการจัดท าโล่ในนามของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือในนามของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (แล้วแต่การพิจารณาของจังหวัด) มีข้อความตามที่ สค. ก าหนด และจะมีการมอบเกียรติบัตร
แก่ครอบครัวร่มเย็นด้วยก็ได้ 

4. กิจกรรมภายในงาน อาทิ การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น การมอบเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น การให้
องค์ความรู้ด้านครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ครอบครัว กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
ศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของ
ครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การประชาสัมพันธ์การจัดงานวันแห่งครอบครัว ควรสอดแทรกประเด็นรณรงค์ให้  "ทุกวัน...เป็น
วันของครอบครัว" ด้วย 

6. แนวคิดหลักการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๗ ของส่วนกลาง ก าหนดแนวคิด ดังนี้ 
"๒๐ ปี ครอบครัวไทย ครอบครัวโลก" (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการจัดงานวันแห่ง
ครอบครัว) 

การรายงานผล 
ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   

ส่งให้ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  ทั้งนี้ เพื่อจะสรุปเป็นภาพรวมน าเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ เพ่ือทราบต่อไป 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 



รายชื่อจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เสด็จติดตามเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ที ่ จังหวัด วัน / เดือน / ปี พ้ืนที่เสด็จฯ 

๑.  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   
๑ กรุงเทพมหานคร ๙ ธ.ค. ๒๕๔๘ เขตหนองจอก 
๒ กรุงเทพมหานคร ๙ ธ.ค. ๒๕๔๘ เขตมีนบุร ี

๒.  ภาคเหนือ   
๓ ก าแพงเพชร ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๑ บ้านหนองหลวง ต. หนองหลวง อ.ลานกระบือ 

๔ เชียงราย ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๒ ม.๑๕ ต.ม่วงค า อ.พาน  

๕ 
เชียงใหม ่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๒ ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง 
เชียงใหม ่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๙ วัดหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แตง 

๖ นครสวรรค ์ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๒ ม.๑๐ ต.ห้วยร่วม  อ.หนองบัว 

๗ 
  

น่าน ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๒ ม.๓ ต.ม่วงตื๊ด อ.ภเูพียง  

น่าน ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ ม.๓ ต.ม่วงตื๊ด อ.ภเูพียง  
๘ พิษณุโลก ๙ มิ.ย. ๒๕๕๒ ต.ศรีภริมย ์อ.พรหมพิราม 

๙ ล าพูน ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๑ วัดพระบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ปา่ซาง 

๑๐ 
อุตรดิตถ ์ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๒ ม.๑ ต.วังกะพี้ อ.เมือง 
อุตรดิตถ ์ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๐ บ้านน้ าต๊ะ-น้ าล ีต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา 

๑๑ 
อุทัยธาน ี ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ วัดดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง 
อุทัยธานี ** ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๕ หมู่ ๑ ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง 

๓.  ภาคกลาง   
๑๒ ฉะเชิงเทรา ๙ ส.ค. ๒๕๕๑ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง 

๑๓ ชัยนาท ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๒ ต.แพรกศรรีาชา  อ.สรรคบุร ี

ชัยนาท ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๐ วัดคงคาราม ต. โพด านางตก อ.สรรพยา (เสด็จช่วยน้ าท่วม) 
๑๔ ตราด ๔ มิ.ย. ๒๕๕๑ บ้านท่ากระท้อน ต. เขาสมิง อ.เขาสมิง 

๑๕ 
นครนายก ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๑ รร.บางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมือง 

นครนายก ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๔ รร.บางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมือง 

๑๖ ปทุมธาน ี ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒ ต. คลองห้า  อ.คลองหลวง 

ปทุมธาน ี ๘ มี.ค. ๒๕๕๐ รร.วัดป่างิ้ว วัดสวนมะม่วง ต. บ้านง้ิว อ.สามโคก 
๑๗ พระนครศรีอยุธยา ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐ วัดก่อไผ ่ต.บางหลวงโดด และ ต.บางหลวง อ.บางบาล 

๑๘ ระยอง ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ วัดปากป่า ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย 
๑๙ ลพบุร ี ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๔ ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี ่
๒๐ สมุทรสาคร ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๑ ต.อ าแพง, ต.สวนสม้ อ.บ้านแพ้ว 

๒๑ 
สิงห์บุร ี ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๒ ต.ประศุก อ.อินทร์บุร ี
สิงห์บุร ี ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๐ วัดแหลมคาง ต.แมล่า อ.บางระจนั (เสด็จช่วยน้ าท่วม) 
สิงห์บุร ี ๕ ก.ย. ๒๕๕๔ ต าบลประสุข อ.อินทร์บุร ี  

 
 

 



รายช่ือจังหวัดทีอ่ยู่ในพื้นที่เสด็จติดตามเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ที ่ จังหวัด วัน / เดือน / ปี พ้ืนที่เสด็จฯ 

๒๒ 
สุพรรณบุร ี ๙ เม.ย. ๒๕๕๒ ต. หนองโพธิ ์ อ.หนองหญ้าไซ 
สุพรรณบุร ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๐ วัดสุมารมหันตาราม ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า 

๒๓ อ่างทอง ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๐ วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง 
๔.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

๒๔ กาฬสินธุ ์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๒ ต.ทุ่งคลอง  อ.ค าม่วง 
๒๕ ขอนแก่น ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๑ รร.บ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ. เมอืง 
๒๖ ชัยภูม ิ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๔ บ้านรังวัง ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ ่
๒๗ นครพนม*** ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ บ้านบึงหล่ม หมู่ ๖ ต.ดงขวาง อ.เมือง  

๒๘ 
นครราชสมีา ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๒ บ้านหนองเม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ 

นครราชสมีา ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๙ วัดโพธิ์ศร ีต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
๒๙ บุรีรัมย ์ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒ ต.นางรอง  อ.นางรอง 
๓๐ มหาสารคาม ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๐ วัดเวฬีศรีประดิษฐ ์ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม 

๓๑ มุกดาหาร ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ บ้านสองคอน ม.๒ ต. ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 
๓๒ ศรีสะเกษ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๑ บ้านล าภ ูม.๔ ต.ใจดี อ.ขุขันธิ ์

๓๓ สุรินทร์*** ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ บ้านตาปาง หมู่ ๖ ต.สมุด อ.ปราสาท  
๓๔ สกลนคร ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๑ ม.๒, ๗, ๙ ต.บะหว้า อ.อากาศอ านวย  
๓๕ หนองคาย ๗ พ.ค. ๒๕๕๑ บ้านโพธ์ิตาก ต.โพธ์ิตาก อ.โพธิ์ตาก 
๓๖ หนองบัวล าภู ** ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕ หมู่ ๓, ๗ และ ๑๓ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา 

๓๗ 
 

อุดรธาน ี ๗ พ.ค. ๒๕๕๑ บ้านนาด-ีสร้างบง ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ี

อุดรธานี  ๓ ก.ย. ๒๕๕๓ บ้านนาด-ีสร้างบง ต.ผาสุก อ.กุมภวาป ี
๓๘ อุบลราชธาน ี ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐ บ้านใหม่สารภ ีต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ ์

๕.  ภาคใต้   
๓๙ กระบี ่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๒ บ้านป่าใหม่ ม. ๓ ต.ดินอุดม อ.ล าทับ  
๔๐ ตรัง ๒ ก.ย. ๒๕๕๑ วัดจอมไตร ต.นาโยงเหนอื อ.นาโยง 

๔๑ นครศรีธรรมราช ๒๒ มี.ค. ๒๕๔๙ โรงพยาบาลมหาราช อ.เมือง 
๔๒ พังงา  ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ บ้านท่าแป๊ะโย้ย หมู่ที่ ๒ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุร ี
๔๓ ยะลา ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๐ บ้านสันต ิ๒ ต.แม่หวาด อ.ธารโต 

๔๔ 
ระนอง ๙ มิ.ย. ๒๕๕๑ รร.บ้านนา ต.บ้านนา อ.กะเปอร ์

ระนอง  ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ ม.๓ ม.๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร ์ 
๔๕ สงขลา ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๒ วัดท้ายยอ ม. ๘ ต.เกาะยอ อ.เมือง 
๔๖ สุราษฎร์ธาน ี ๔ ก.ย. ๒๕๕๑ อบต.ตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา 
 

หมายเหตุ   *** พ้ืนที่ ๙๑๔ เสด็จโครงการสายใยรักฯ ในปี ๒๕๕๖                            ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ที่มา : กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 
 

 หน้าที ่๒ 



หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด 
 ประจ าปี ๒๕๕๗ 

-------------------------------------- 
 
ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ไดม้ีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด 

ประจ ำปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 
         ๑)  เป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่ำเป็นครอบครัวที่ดี โอบอ้อมอำรีแก่คนทั่วไป 
        ๒)  เป็นครอบครัวที่มีอย่ำงน้อย ๓ ช่วงอำยุในครอบครัว คือ 
               - ปู่ ย่ำ ตำ ยำย     คนใดคนหนึ่ง 
              - พ่อ แม่  คนใดคนหนึ่ง 
               - ลูก หรือ หลำน คนใดคนหนึ่ง 
 ๓) เป็นครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรประกอบอำชีพ 
  ๔) เป็นครอบครัวที่จัดสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยอย่ำงเหมำะสม 
   ๕) เป็นครอบครัวที่มีพฤติกรรมทำงสังคมดีมีศีลธรรม 
 ๖) บุคคลในครอบครัวสำมัคคีกลมเกลียวกัน เอื้ออำทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว 
 ๗) ไม่เคยมีปัญหำหย่ำร้ำง หรือฟ้องร้องกันในระหว่ำงสมำชิกครอบครัว และบุคคลในครอบครัวไม่เคย
ถูกตัดสินว่ำมีควำมผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำอย่ำงร้ำยแรง 
 ๘) ไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยำเสพติด หรือสุรำ กำรพนัน และอบำยมุขอ่ืน ๆ  

 
หมายเหต ุ:  ๑. ครอบครัวที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ ควรมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด อย่ำงน้อย ๕ ข้อ  

    ๒. คณะกรรมกำรคัดเลือกของจังหวัดสำมำรถปรับหรือก ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอื่นๆ เพ่ิมเติม
ได้  

 
------------------------------------ 



แบบรายงานผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จังหวัด......................................... 

 

รายช่ือเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. ผู้ท าหน้าที่ประสานงานการเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ 
(นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล...........................................................................  
ต าแหน่ง............................................โทรศัพท์ที่ท างาน........................................โทรสาร............ ...................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................E mail : ………………………………………………….…………………………. 
 

รายช่ือครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น ประจ าปี ๒๕๕๗  มีดังนี้         
ครอบครัวที่ ๑  (จะได้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ กรุงเทพมหานคร) 

  นาย/นาง......................................นามสกุล.......................................อายุ................ป ีอาชีพ................. .................. 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ)........ .................................... 
  คู่สมรสชื่อ นาย/นาง.............................นามสกุล.................................อายุ................ปี อาชีพ.................. ............... 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................. 
  อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........................ถนน/ซอย..................... ...........ต าบล......................................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์.................. โทรศัพท์(บ้าน)............................ 
   รายชื่อสมาชิกในครอบครัว 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  รวมจ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น..............................คน 

ครอบครัวนี้ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ครอบครัวร่มเย็น ในข้อใด 
   ข้อ ๑     ข้อ ๒     ข้อ ๓     ข้อ ๔     ข้อ ๕     ข้อ ๖    ข้อ ๗     ข้อ ๘    
     คุณสมบัติพิเศษหรือเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ สค. ก าหนด  
  ได้แก่........................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................................................................................................... ........................ 
 หลักคิด/แนวทางการใช้ในชีวิตครอบครัว/การแก้ปัญหาภายในครอบครัว (ให้สอบถามผู้ได้รับการคัดเลือก) 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................................................ ....................... 
...................................................................................................................................................................................  
 

 ผู้แทนครอบครัวที่ ๑  ทีจ่ะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในส่วนกลาง 
 นาย/นาง/นางสาว ................................................ นามสกุล ..................................................... .อายุ................ปี 
 โทรศัพท์ ......................................... โทรศัพท์ (มือถือ) .................................................. 
 

 



- ๒ - 
 
ครอบครัวที่ ๒ (รับโล่สดุดีฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน) 
  นาย....................................นามสกุล.......................................อายุ...... ..........ปี อาชีพ.......................................... 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................  
  นาง/นางสาว.............................นามสกุล............................. ....อายุ................ปี อาชีพ......................................... 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ).............................................  
  อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........................ถนน/ซอย................................ต าบล......................................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์.................. โทรศัพท์(บ้าน)............................ 
  รวมจ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น..............................คน 

ครอบครัวนี้ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ครอบครัวร่มเย็น ในข้อใด 
   ข้อ ๑     ข้อ ๒     ข้อ ๓     ข้อ ๔     ข้อ ๕     ข้อ ๖    ข้อ ๗     ข้อ ๘    

     คุณสมบัติพิเศษหรือเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ สค. ก าหนด  
  ได้แก่............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................ ................................................... 
 หลักคิด/แนวทางการใช้ในชีวิตครอบครัว/การแก้ปัญหาภายในครอบครัว (ให้สอบถามผู้ได้รับการคัดเลือก) 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................................................ ....................... 
 

ครอบครัวที่ ๓ (รับโล่สดุดีฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน) 

  นาย....................................นามสกุล.......................................อายุ................ปี อาชีพ............ .............................. 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ).................... ........................ 
  นาง/นางสาว.............................นามสกุล.................................อายุ................ปี อาชีพ.................. ....................... 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................. 
  อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........................ถนน/ซอย..................... ...........ต าบล......................................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์.................. โทรศัพท์ (บ้าน)........................... 
  รวมจ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น..............................คน 

ครอบครัวนี้ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ครอบครัวร่มเย็น ในข้อใด 
   ข้อ ๑     ข้อ ๒     ข้อ ๓     ข้อ ๔     ข้อ ๕     ข้อ ๖    ข้อ ๗     ข้อ ๘    

     คุณสมบัติพิเศษหรือเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ สค. ก าหนด  
   ได้แก่................................................................................................................................................................ 
..................................................................................... ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 
    หลักคิด/แนวทางการใช้ในชีวิตครอบครัว/การแก้ปัญหาภายในครอบครัว (ให้สอบถามผู้ได้รับการคัดเลือก) 
........................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ......................................................... 

ครอบครัวที่ ๔ เฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่เสด็จโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (รับโล่สดุดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน 
และจะได้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ กรุงเทพมหานคร) 

 

  นาย/นาง......................................นามสกุล.......................................อายุ................ป ีอาชีพ................. .................. 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ).................... ........................ 
  คู่สมรสชื่อ นาย/นาง................................นามสกุล...................................อายุ.............ป ีอาชีพ............................... 
จบการศึกษาระดับ.........................................โทรศัพท์ (มือถือ)...... ....................................... 
  อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........................ถนน/ซอย..................... ...........ต าบล......................................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์ (บ้าน)................................ 
   รายชื่อสมาชิกในครอบครัว 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  ชื่อ....................................นามสกุล......................................อายุ.................ป ีการศึกษา.................................... 
  รวมจ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น..............................คน 

ครอบครัวนี้ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ครอบครัวร่มเย็น ในข้อใด 
   ข้อ ๑     ข้อ ๒     ข้อ ๓     ข้อ ๔     ข้อ ๕     ข้อ ๖    ข้อ ๗     ข้อ ๘    

     คุณสมบัติพิเศษหรือเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ สค. ก าหนด  
  ได้แก่.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................. 
 หลักคิด/แนวทางการใช้ในชีวิตครอบครัว/การแก้ปัญหาภายในครอบครัว (ให้สอบถามผู้ได้รับการคัดเลือก) 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................... ....................................................................................  

 ผู้แทนครอบครัวที่ ๔ ที่จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ ( เฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่เสด็จโครงการสายใยรักฯ ) 
 นาย/นาง/นางสาว ..................................................... นามสกุล ................................................................... 
 โทรศัพท์ ............................................ โทรศัพท์ (มือถือ) .................................................. 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 
(..............................................) 

                 ต าแหน่ง................................................... 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
หมายเหตุ  ๑) ขอให้ระบุรายชื่อครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ทุกครอบครัว ลงในแบบฟอร์มนี้  จังหวัดสามารถพิมพ์เพ่ิมบรรทัดได้ 
              ๒) ขอให้ระบเุบอร์โทรศัพท์ของผู้แทนครอบครัวที่จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ ที่ส่วนกลาง
สามารถติดต่อและประสานกับผู้แทนครอบครัวได้โดยตรง  
              ๓) รายชื่อผู้แทนครอบครัวที่เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ จะเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าหนังสือ 
ขอพระราชทานฯ ก าหนดวันจัดงาน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดกรุณาแจ้งให้ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
ทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางอีเมล์ thaifamilylife@hotmail.com  หรือทางโทรสารหมายเลข  
๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๓, ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๘๒ 
              ๔) ก าหนดการแต่งกายในงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๗ ในส่วนกลาง ดังนี้ 

 
ประเภท ชาย หญิง 

ข้าราชการร่วมรับเสด็จฯ และ
ร่วมฉายพระรูปฯ 

เครื่องแบบชุดปกติขาว 
 

เครื่องแบบชุดปกติขาว 
 

ผู้เข้ารับพระราชทานเข็ม     
เชิดชูเกียรติฯ 

ชุดสูทสากลสีเดียวกัน ผูกเนคไท 
ชุดพระราชทาน 

สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น 
งดเว้น เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทสีด า 

รองเท้าผ้าใบ 

ชุดผ้าไทย 
ชุดสูทสากลสีเดียวกัน 

ชุดสุภาพ กระโปรงยาวเลยเข่า 
รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า – หลัง 

งดเว้น กางเกง และชุดสีขาว – ด า 
ผู้ร่วมงานทั่วไป ชุดสุภาพ 

สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้มส้น 
งดเว้น กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ 

รองเท้าแตะ 

กระโปรง ชุดสุภาพ 
รองเท้าหุ้มส้น 

งดเว้น เสื้อคอกว้าง เสื้อไม่มีแขน 
กางเกงขาสั้น/สามส่วน รองเท้าแตะ 

ข้อระวัง  1. ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูประหว่างเสด็จฯ ในพิธี โดยกล้องทุกชนิด รวมทั้ง มือถือ 
            2. ช่วงเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ ไม่อนุญาตให้สวมแหวน นาฬิกาข้อมือ และเครื่องประดับ 
                ทุกชนิด 
 
             

mailto:thaifamilylife@hotmail.com


แบบรายงานผลการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จังหวัด................................. 

 

๑. วันที่จัดกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. สถานที่จัดกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. งบประมาณ  
 งบประมาณจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                    จ านวน............................บาท 
 เงินสมทบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่................................................................จ านวน....... ......................บาท 
                          .................................................................จ านวน........ ....................บาท 
                                                    รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..........................................บาท 
๔. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น.....................คน  
แยกเพศ เป็นชาย...............คน หญิง.................คน  
แยกเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ....................หนว่ยงาน  ภาคเอกชน/NGO's..................แห่ง  ศพค................แห่ง 
    สื่อมวลชน.........................แห่ง  ประชาชน.......................คน 

๕. กิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประกอบด้วย 
 การมอบโล่/ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น  การจัดนิทรรศการด้านครอบครัว 
 การประชุม/สัมมนา/เสวนาวิชาการ   การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ครอบครัว  
 การจัดกิจกรรมนันทนาการ/กีฬา    การจัดกิจกรรมศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม 
 อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................. ................................... 

ผลการด าเนินงาน 
1) …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................................. ........... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 

(..............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

โทรศัพท์........................................................... 

หมายเหตุ  ส่งแบบฟอร์มนี้ ให้ สค. 
              ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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แนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

------------------------------------------------------ 
ความเป็นมา 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมและประสำนงำนสถำบันครอบครัวแห่งชำติ พ.ศ. 2551
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ครอบครัวแห่งชำติ (กยค.) และคณะกรรมกำรส่งเสริม 
และพัฒนำครอบครัว (กสค.) โดย กยค. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสนับสนุนกำรจัดให้มีสมัชชำ
ครอบครัวและกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับชำติ และ กสค. มีอ ำนำจหน้ำที่จัดให้มีกำรประชุมสมัชชำ
ครอบครัวระดับจังหวัดและสมัชชำครอบครัวระดับชำติ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กยค. ก ำหนด อย่ำงน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครอบครัว ตัวแทนครอบครัว และประชำสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีเวทีส ำหรับระดม

ควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
2. เพ่ือค้นหำปัญหำของครอบครัวที่ส ำคัญเร่งด่วน และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ อันจะน ำไปสู่กำร

ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร และแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัว  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กำรจัดประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสมัชชำครอบครัว
ระดับจังหวัด โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
หลักฐาน/เอกสาร

ประกอบ 
1. จัดประชุมกลไกกำร
จัดสมัชชำจังหวัด เชน่ 
คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมและพฒันำ
ครอบครัวจังหวัด หรือ
คณะท ำงำนชุดอื่น ๆ 
(ระบุ) 

1. เพื่อก ำหนดประเด็นในกำรจดัสมัชชำ อย่ำงน้อย 1 – 3 ประเด็น   
โดยมีที่มำของประเด็นจำกแหลง่ใดแหล่งหนึ่ง เช่น 
   1.1 ข้อมูลสถำนกำรณ์ครอบครัวของจังหวัด 
   1.2 กำรศึกษำหรืองำนวิจัยด้ำนครอบครัวของจังหวัด 
   1.3 ข้อเสนอจำกภำคีเครือข่ำยในจังหวัด 
   1.4 มติสมัชชำจงัหวัดที่ผำ่นมำ ที่ยังขับเคลื่อนไม่ส ำเร็จ 
   1.5 มติที่สอดคล้องกับสมชัชำครอบครัวระดับชำติ  
2. ตั้งคณะท ำงำนฝ่ำยตำ่งๆ และมอบหมำยหน้ำที่ 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสมชัชำครอบครัวทีผ่่ำนมำ 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งฯ 
2. รำยงำนกำร
ประชุม 
(อย่ำงน้อย 1 ครั้ง) 
3. ภำพถ่ำย 

2. พัฒนำเอกสำรหลัก
และร่ำงมตสิมัชชำ
ครอบครัวจังหวัด 

1. รวบรวมและศึกษำข้อมูล / สถำนกำรณ์ / สถิติ  / กำรด ำเนนิงำน
ที่เก่ียวข้องด้ำนครอบครัวของจังหวัดที่ผ่ำนมำ รวมถึงกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลที่เก่ียวกับ
ประเด็นสมชัชำ ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด เพื่อให้มีกำรหำทำงออก
ร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์บนฐำนข้อมูลจริง 

มกรำคม 
 
 
 

1. เอกสำรหลัก/ 
ร่ำงมต ิ
2. รำยงำนกำร
ประชุม 
3. ภำพถ่ำย 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
หลักฐาน/เอกสาร

ประกอบ 
 2. กำรจัดกลุ่มเครือข่ำย/ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ให้วิเครำะห์จำกประเด็น

สมัชชำว่ำในแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็นมีใครหรือหน่วยงำนใดที่
เก่ียวข้อง หรือด ำเนินกำร หรือมีส่วนได้ส่วนเสียบำ้ง  
3. จัดท ำร่ำงมติสมชัชำครอบครัวจังหวัด โดยวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก
เอกสำรหลัก โดยคณะท ำงำนยกร่ำง และเชิญตัวแทนกลุ่มผู้มสีว่นได้
ส่วนเสียร่วมประชุมให้ควำมเห็น หรือส่งเป็นเอกสำรให้กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ควำมเห็นกลับมำ  (เป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้) 

กุมภำพันธ ์
- มีนำคม 

 

3. จัดประชุมสมชัชำ
ครอบครัวระดับจังหวัด 

1. น ำเสนอสถำนกำรณ์ตำมประเด็นสมัชชำ และร่ำงมติในแต่ละ
ประเด็น เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชมุลงฉันทำมติร่วมกัน โดยวิธีกำรใด
วิธีกำรหนึ่ง ดังนี ้
   1.1 ร่วมกันลงฉันทำมติพร้อมกันรอบเดียวในห้องประชุมใหญ่ 
   1.2 แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละประเด็น หำมติของกลุ่ม และน ำมติของแต่
ละกลุ่ม มำลงฉันทำมติในห้องประชุมใหญ่ 
2. รูปแบบกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ตำมประเด็นสมัชชำ อำจจะเป็น
กำรบรรยำย กำรอภิปรำย หรือกำรเสวนำ โดยวิทยำกร / นักวชิำกำร 
/ผู้ทรงคุณวุฒ ิหรือกำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
3. กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
   3.1 กลุ่มเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมเก่ียวข้องตำม
ประเด็นสมชัชำ (อย่ำลืมเชิญตัวแทนเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ร่วม
ยกร่ำงมติ )  
        - ภำครัฐ 
        - ภำคเอกชน 
        - ภำคประชำชน 
   3.2 ผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ 
        - ผู้บริหำร / หัวหน้ำสว่นรำชกำร 
        - ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชำกำร 
        - บุคคล / หน่วยงำน ที่เห็นสมควร 

มีนำคม – 
เมษำยน 

1. ก ำหนดกำร  จัด
งำน 
2. มติสมัชชำ
จังหวัด 

4. กำรขับเคลื่อนมติ
สมัชชำสู่กำรปฏิบัต ิ

1. รำยงำนมตสิมัชชำครอบครัวต่อจังหวัด เพื่อผลักดันเข้ำแผนพัฒนำ
จังหวัด 
2. จัดท ำหนังสือขอควำมร่วมมอืไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินงำน
ตำมมติสมชัชำครอบครัวจังหวัด 
3. สนบัสนุนโครงกำรและกิจกรรมตำมมติสมัชชำครอบครัวจังหวัด 
โดยงบประมำณของเงินอุดหนุน ศพค. หรือเงินกองทุนสวัสดิกำร
สังคม หรือเงินกองทุนอื่นๆ หรืองบประมำณปกติของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

มิถุนำยน 1. ส ำเนำหนังสือ  
ขอควำมร่วมมือฯ 
2. โครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ได้รับ
งบประมำณ
สนับสนนุ 
 

5. กำรติดตำมและ
ประเมินผล 

จัดท ำแผนกำรติดตำมให้ชัดเจน ก ำหนดระยะเวลำติดตำม ตำม
แนวทำงกำรขับเคลื่อนของจังหวัด โดยอำจจะมีกำรติดตำมในรูปแบบ
เอกสำร หรือสนทนำกลุ่ม หรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถ
ประเมินผลกำรขับเคลื่อนมติสมชัชำได ้

กันยำยน  1. แผนกำรติดตำม 
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การรายงานผล 

ขอควำมร่วมมือจังหวัดรำยงำนผลกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ประจ ำปี 2557 ตำมแบบฟอร์ม
ที่ สค. ก ำหนด ส่งให้ส ำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัว ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวทรำบภำยในส้ิน
เดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

 
 

------------------------------------------ 
 
 
หมำยเหตุ : ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ประจ ำปี 2557 
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
หลักฐาน/เอกสาร

ประกอบ 
6. กำรสรุปบทเรียน สรุปบทเรียนกำรจัดประชุมสมชัชำครอบครัวจังหวัดประจ ำปี  โดย  

ใช้เคร่ืองมือในกำรถอดบทเรียน เช่น  After Action Review : AAR ,  
Retrospective technique  หรือ Performance Measurement : 
PM 

กันยำยน  1. สรุปผลกำรสรุป
บทเรียน 

7. กำรสื่อสำรทำง 
สังคมตลอดกระบวนกำร 

กำรสื่อสำรเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมต่อประเด็น
สำธำรณะ ควรมีกำรวำงแผนกำรสื่อสำรสังคมทั้งช่วงก่อนงำน วนังำน 
และหลังวันงำน ผำ่นช่องทำงกำรสื่อสำรที่มี หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
สื่อมวลชน กำรประชุมประจ ำเดือน กำรประชุมกลุ่มต่ำงๆ จดหมำย
ข่ำว หนังสือเวียน เปน็ต้น 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

1. แผนกำรสื่อสำร
สังคม 
2. ตัวอย่ำงสื่อ 
 



 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมและประสำนงำนสถำบันครอบครัวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ครอบครัวแห่งชำติ (กยค.) และคณะกรรมกำรส่งเสริม  
และพัฒนำครอบครัว (กสค.) โดย กยค. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสนับสนุนกำรจัดให้มี
สมัชชำครอบครัวและกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับชำติ และ กสค. มีอ ำนำจหน้ำที่จัดให้มีกำรประชุม
สมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดและสมัชชำครอบครัวระดับชำติ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กยค. ก ำหนด 
อย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ประจ ำปี ๒๕๕7 จึงเป็นกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว โดยในระเบียบบัญญัติไว้ว่ำ 
 “สมัชชาครอบครัว” หมายถึง  การรวมกลุ่มของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว และ
ภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว” 

 ๑. หลักการและแนวคิดการจัดสมัชชาครอบครัว 
  สมัชชำครอบครัวมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ สมัชชำครอบครัวเป็นพ้ืนที่สำธำรณะเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในสังคม 
  ๑.๒ สมัชชำครอบครัวเป็นกลไกกำรผลักดันนโยบำยสำธำรณะ  
  ๑.๓ สมัชชำครอบครัวเป็นกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

 ๒. สมัชชาครอบครัวที่พึงประสงค์ 
  ๒.๑ เป็นกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นที่ยอมรับร่วมกัน         
                 ๒.๒ ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีควำมยืดหยุ่น และมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
                 ๒.๓ มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดกับสมัชชำครอบครัวระดับชำติ 
รวมทั้งกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะอ่ืนๆ 
       ๒.๔ เน้นประเด็นนโยบำยสำธำรณะระดับจังหวัด และระดับชำติเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวที่สอดคล้องกับระดับสำกล 
        ๒.๕ มีมติหรือข้อเสนอที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เป็นที่ยอมรับ 

 ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ให้ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวและส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด  

 ๔. ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ๔.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  
   ๔.๑.๑ สมาชิก หมำยถึง  ผู้แทนครอบครัว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนทั้งภำครัฐ ภำค
วิชำกำร และภำคประชำสังคม ที่เข้ำร่วมตำมที่คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด
ก ำหนด  
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   ๔.๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมำยถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำ
ครอบครัวระดับจังหวัดเชิญเข้ำร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในประเด็นที่บรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุม 
   ๔.๑.๓ ผู้สังเกตการณ์ หมำยถึง ผู้ที่คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัว
ระดับจังหวัดเชิญ หรืออนุญำตให้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งอำจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้แทนกลุ่มเครือข่ำยที่จัดท ำไว้ หรือ
อำจจะเป็นสมำชิกของกลุ่มเครือข่ำยที่เกินจ ำนวนที่ก ำหนด ทั้งนี้ อำจจะจัดให้มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อน
หรือไม่ก็ได้  
  ๔.๒ หน้าที่และสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๔.๒.๑ สมาชิก  
    ๑) ศึกษำรำยละเอียดเอกสำรกำรประชุมและร่ำงมติ (ถ้ำมี) และแสดงควำม
คิดเห็นต่อเอกสำรกำรประชุม/หรือร่ำงมติดังกล่ำวในที่ประชุม 
    ๒) พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อร่ำงมต/ิข้อเสนอของที่ประชุม โดยควรมีข้อมูล
วิชำกำรหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุน 
    ๓) ด ำเนินกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนร่ำงมติที่กลุ่มเสนอ รวมทั้ง พิจำรณำ
สนับสนุนร่ำงมติท่ีกลุ่มอ่ืนเสนอ ทั้งก่อนและระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับชำติ 
    ๔) ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ มำรยำท กำรประชุม โดยเฉพำะกำรรักษำเวลำและ
มำรยำทในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
    ๕) เผยแพร่มติจำกที่ประชุมสู่สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำง 
    ๖) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ 
   ๔.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    ๑) มีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นตำมที่ประธำนกำรประชุมได้เรียนเชิญหรือ      
ขอค ำปรึกษำ 
    ๒) มีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นได้ 
    ๓) ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ มำรยำท กำรประชุม โดยเฉพำะกำรรักษำเวลำและ
มำรยำทในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
   ๔.๒.๓ ผู้สังเกตการณ์ 
    ๑) มีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมเมื่อสมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็น
หรือข้อเสนอจบสิ้นลงแล้วและประธำนพิจำรณำเห็นควรอนุญำต 
    ๒) ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ มำรยำท กำรประชุม โดยเฉพำะกำรรักษำเวลำและ
มำรยำทในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
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 ๕. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด   
  ๕.๑ กำรสร้ำงกลไกกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด 
  ๕.๒ กำรจัดกลุ่มเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๕.๓ กำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด 
  ๕.๔ กำรขับเคลื่อนมติที่ประชุม/ข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ๕.๕ กำรติดตำมประเมินผล 
  ๕.๖ กำรสรุปบทเรียนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๕.๗ กำรสื่อสำรทำงสังคมตลอดกระบวนกำร 

  ๕.๑ การสร้างกลไกการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
   ในกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ควรด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นที่นิยมในกำรด ำเนินงำน เพรำะบุคคลที่เข้ำ
มำร่วมเป็นกรรมกำร หรือคณะท ำงำนสำมำรถใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้  ในกำรออกค ำสั่ง
แต่งตั้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง  
   ทั้งนี้ ภำยใต้คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน อำจจะมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน/ทีมงำนย่อย ๆ 
รับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำนอีกก็ได้ เช่น คณะท ำงำน/ทีมงำนวิชำกำร คณะท ำงำน/ทีมงำนด ำเนินกำรประชุม 
คณะท ำงำน/ทีมงำนสื่อสำรสำธำรณะ คณะท ำงำน/ทีมงำนติดตำมและประเมินผล เป็นต้น  
   ๕.๑.๑ องค์ประกอบ  
    คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ควรมี
องค์ประกอบแบบพหุภำคีที่สมดุลระหว่ำงภำครำชกำร/กำรเมือง ภำควิชำชีพ/วิชำกำร และ ภำคประชำชน/
เอกชน  
    ทั้งนี้ อำจมีกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์หรือเกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษำ
ของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพ่ิมเติมก็ได้ 
    นอกจำกนั้น เพ่ือให้กำรท ำงำนร่วมกันของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ควรจัดให้มีกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสมัชชำครอบครัวและ       
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะเริ่มต้นของกำรท ำงำน รวมทั้ง จัดให้มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอระหว่ำงกัน ก็จะท ำให้กลไกนี้เป็นกลไกที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนต่อไปได้ 
   ๕.๑.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างาน 
    ๑) วำงแผนกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด 
    ๒) อ ำนวยกำร ติดตำม และก ำกับกำรจัดประชุมสมัชชำครอบครัวระดับ
จังหวัดให้เรียบร้อย 
    ๓) เชื่อมประสำนระหว่ำงสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดกับสมัชชำครอบครัว
ระดับชำติ เพ่ือเกื้อกูลกำรท ำงำนระหว่ำงกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๔) แต่งตั้งกลไกย่อยเพ่ือด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องตำมควำมจ ำเป็น   
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  ๕.๒ การจัดกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   สมัชชำครอบครัวเป็นกำรเปิดกว้ำงให้ทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ฉะนั้น กำรจัด
กลุ่มเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นเรื่องส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรเชิญเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมัชชำ
ครอบครัวระดับจังหวัด 
   ๕.๒.๑ ขั้นตอนการจัดกลุ่มเครือข่าย  
    ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
เพ่ือให้เห็นภำพรวมของกลุ่มคน องค์กร ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งควรใช้กรอบกำรวิเครำะห์ตำม
ยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ คือ ครอบคลุมทั้งภำคประชำชน/เอกชน ภำควิชำกำร/วิชำชีพ และภำค
รำชกำร/กำรเมือง โดยอำจแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ ๒ มิติ คือ  
     ๑) มิติเชิงพ้ืนที่ เป็นกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เขต
พ้ืนที่เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ พ้ืนที่ระดับอ ำเภอหรือระดับต ำบล หรือพ้ืนทีร่ะดับหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
     ๒) มิติเชิงองค์กร หน่วยงำน และภำคเีครือข่ำย จ ำแนกเป็น 
      (๑) ภำคประชำชน/เอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมำคม สถำบันที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์สำธำรณะไม่หวังผลก ำไร และรวมไปถึงเครือข่ำยภำคีที่รวมตัวกันแบบไม่เป็นทำงกำร 
เช่น มูลนิธิเครือข่ำยครอบครัว เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมครอบครัวศึกษำแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
      (๒) ภำควิชำกำร/วิชำชีพ ได้แก่ สภำวิชำชีพตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด อำทิ แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล ส ำหรับภำควิชำกำร ได้แก่ สถำบันกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัย 
โรงเรียน และรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิสำขำต่ำงๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยอำจเรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืน เช่น ปรำชญ์
ชำวบ้ำน เป็นต้น 
      (๓) ภำครำชกำร/กำรเมือง ได้แก่ หน่วยงำนรัฐบำล อำทิ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และรวมไปถึงองค์กรมหำชน องค์กรอิสระ และ
สำขำพรรคกำรเมืองด้วย 
    ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเป็นกลุ่มเครือข่าย เมื่อได้รำยชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งมิติเชิงพ้ืนที่และมิติเชิงองค์กร หน่วยงำน และภำคีเครือข่ำยแล้ว ควรน ำมำจัดเป็นกลุ่มเครือข่ำย เช่น  จังหวัด
สระบุรี มีกำรจัดกลุ่มเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำแนกเป็น ๓๘ กลุ่มเครือข่ำย ประกอบด้วย ๑) กลุ่ม
เครือข่ำยตำมมิติเชิงพื้นที ่จ ำนวน ๔ กลุ่มเครือข่ำย (โดยยึดพ้ืนที่ระดับอ ำเภอเป็นหนึ่งกลุ่มเครือข่ำย)  ๒) กลุ่ม
เครือข่ำยจำกภำคประชำชนและเอกชน จ ำนวน ๕ กลุ่มเครือข่ำย  ๓) กลุ่มเครือข่ำยจำกภำควิชำกำรและ
วิชำชีพ จ ำนวน ๖ กลุ่มเครือข่ำย และ ๔) กลุ่มเครือข่ำยจำกภำครำชกำรและกำรเมือง จ ำนวน ๒๑ กลุ่มเครือข่ำย 
เป็นต้น 
     ๕.๒.๒ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่าย 
    เหตุผลส ำคัญที่ต้องมีกำรจัดกลุ่มเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็เพ่ือให้เกิด
กำรท ำงำนในรูปแบบของเครือข่ำย มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะเพ่ือครอบครัวแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มเครือข่ำยควรมีบทบำทในกระบวนกำรสมัชชำ
ครอบครัว ดังนี้ 
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    ๑) คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบำยที่เกิดจำกกำรตกลงร่วมกันของสมำชิกใน
กลุ่มเครือข่ำย เพ่ือเสนอเป็นประเด็นเชิงนโยบำยต่อคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวระดับ
จังหวัดพิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด 
    ๒) เข้ำร่วมพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกลุ่ม
เครือข่ำย 
    ๓) จัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่วมของสมำชิกภำยในกลุ่มเครือข่ำยต่อ
ร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ถูกก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด 
    ๔) คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเครือข่ำยเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสมัชชำครอบครัวระดับ
จังหวัดที่จัดขึ้น และเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ำยในกำรสะท้อนควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำย ที่ถูก
ก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสมัชชำครอบครัวในแต่ละครั้ง 
    ๕) ร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
    ๖) เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรขับเคลื่อนมติสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดไปสู่
กำรปฏิบัติ ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยที่กลุ่ม เป็นผู้เสนอ 
    ๗) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสมัชชำครอบครัวระดับ
จังหวัดต่อคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือให้เห็นควำมเคลื่อนไหวและเกิด
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอกกลุ่มเครือข่ำย 

  ๕.๓ การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
   กำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก คือ  
   ๕.๓.๑ กำรก ำหนดประเด็นกำรประชุม  
   ๕.๓.๒ กำรพัฒนำประเด็นกำรประชุมและกำรจัดท ำร่ำงมติ/ข้อเสนอ 
   ๕.๓.๓ กำรแสวงหำฉันทำมติร่วมกันต่อร่ำงมติ/ข้อเสนอ  
   โดยมีรำยละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้  

   ๕.๓.๑ การก าหนดประเด็นการประชุม เพ่ือน ำมำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม         
มีประเด็นที่ควรพิจำรณำ คือ  
    ๑) ที่มาของประเด็น อำจมำจำก 
     (๑) สถำนกำรณ์ปัญหำของพ้ืนที่ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้ ไดจ้ำก 
      ก. ข้อมูลทำงวิชำกำร/ผลกำรวิจัย กำรรวบรวมวิเครำะห์สังเครำะห์ 
ข้อมูลวิชำกำรเหล่ำนี้สำมำรถน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดประเด็นเชิงนโยบำยได้เช่นกัน   
      ข. ข่ ำ วส ำรที่ น ำ เ สนอทำงสื่ อ สำธำ รณะ ทั้ ง ทำ ง โทรทั ศน์ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น ๆ  
     (๒) สิ่งดี ๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ กำรเลือกประเด็นจำกเรื่องดี ๆ สิ่งดี ๆ 
กิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นกำรเลือกประเด็นในเชิงบวกที่เกิดมำจำกควำมส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่
น ำมำขยำยผลให้มำกยิ่งขึ้น  
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     (๓) ควำมสนใจร่วมของสังคม หมำยถึง ประเด็นเชิงนโยบำยที่มำจำก
ควำมสนใจร่วมของคนในพ้ืนที่/ชุมชน/ท้องถิ่น เช่น ควำมสนใจในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมส ำหรับครอบครัว
พิเศษ หรือกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เป็นต้น 
     (๔) นโยบำยรัฐบำล/นโยบำยระดับกระทรวงหรือกรม  
     (๕) มติสมัชชำครอบครัวระดับชำติ มติ/ข้อเสนอที่ผ่ำนฉันทำมติจำก
สมำชิกสมัชชำครอบครัวระดับชำติในแต่ละเรื่องยังมีข้อเสนอย่อยๆ ที่สำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นประเด็นกำร
ประชุมได้  
    ๒) การได้มาซึ่งประเด็นการประชุม   
     (๑) ก ำหนดขึ้นโดยคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน สมัชชำครอบครัวระดับ
จังหวัด โดยใช้กระบวนกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน 
     (๒) ก ำหนดจำกกลุ่มเครือข่ำย โดยกำรแจ้งเวียนไปยังองค์กร หน่วยงำน 
และเครือข่ำยภำคีที่เกี่ยวข้องให้เสนอประเด็นเข้ำมำเพ่ือพิจำรณำ 
    ๓) เกณฑ์การคัดเลือกประเด็นเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
     ในกำรก ำหนดประเด็นกำรประชุมเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
หรือที่เรียกว่ำระเบียบวำระกำรประชุมเชิงประเด็นนั้น พบว่ำมีประเด็นที่สำมำรถน ำไปเป็นระเบียบวำระกำร
ประชุม และพัฒนำไปสู่มติหรือข้อเสนอสมัชชำครอบครัวได้มำกมำย แต่อำจจะไม่สำมำรถน ำไปก ำหนดเป็น
ข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำสถำบันครอบครัวได้ทุกประเด็น ฉะนั้น จึงควรมีกำรก ำหนดเกณฑ์คั ดเลือกประเด็นที่
เหมำะสม ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงของเกณฑ์กำรคัดเลือกประเด็นที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรจัด
สมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด  
     (๑) เกณฑ์ควำมส ำคัญ โดยอำจดูจำก 
      ก. ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ หรือวิกฤตกำรณ์ของพ้ืนที่หรือ
ของสังคม 
      ข. กำรมีผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม  
      ค. กำรมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในระดับพื้นท่ี และชำติ 
      ง. มีควำมซับซ้อน ต้องร่วมกันแก้ปัญหำโดยหลำยภำคส่วนที่ไม่
สำมำรถแก้ปัญหำด้วยองค์กรเดียว 
      จ. มีควำมสัมพันธ์กับกำรเคลื่อนไหวในระดับโลก 
     (๒) เกณฑ์ควำมรุนแรง โดยอำจดูจำก  
      ก. จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
      ข. เป็นสำเหตุกำรตำยที่ส ำคัญ  
      ค. เป็นพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ  
      ง. มีควำมรุนแรงในมิติอ่ืน  
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     (๓) เกณฑ์ควำมสนใจของสำธำรณะ โดยอำจดูจำก  
      ก. จ ำนวนองค์กร หน่วยงำน และเครือข่ำยภำคีที่เสนอประเด็น 
      ข. สอดคล้องกับกระแสที่น ำเสนอผ่ำนทำงสื่อสำรสำธำรณะ 
     (๔) เกณฑ์ควำมเป็นไปได้ในกำรผลักดันเชิงนโยบำยหรือผลต่อเนื่องให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  โดยอำจดูจำก  
      ก. ควำมพร้อมทำงวิชำกำร  
      ข. ควำมเป็นไปได้ในกำรประสำนให้เกิดส่วนร่วมเพ่ือให้ประเด็นนั้น
เกิดควำมส ำเร็จ  
      ค. กำรมีองค์กรเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง 

   ๕.๓.๒ การพัฒนาประเด็นการประชุมและการจัดท าร่างมติ/ข้อเสนอ 
    หลักกำรส ำคัญของกำรพัฒนำประเด็น คือ กำรใช้ข้อมูลทำงวิชำกำรเป็น
พ้ืนฐำนในกำรจัดท ำประเด็น ซึ่งจะน ำไปสู่ร่ำงมติ/ข้อเสนอที่มีควำมเป็นเหตุเป็นผล และมีควำมเป็นไปได้ในกำร
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำงำนวิชำกำรรองรับแต่ละประเด็นให้มีควำมชัดเจน ซึ่งมี
ขั้นตอนกำรจัดท ำและพัฒนำ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลเป็นร่างมติ/ข้อเสนอ 
ถือเป็นกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่ต้องอำศัยนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมในกำรจัดท ำ โดยอำศัยข้อมูล 
ทำงวิชำกำรจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น ผลกำรศึกษำวิจัย กำรส ำรวจ กำรระดมสมอง เป็นต้น ที่จะน ำไปสู่กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิกสมัชชำครอบครัว โดยร่ำงมติ/ข้อเสนอที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
ประมวลผลแล้ว ควรประกอบด้วย 
     ก. ข้อมูลพ้ืนฐำน  ซึ่งประกอบด้วย สถำนกำรณ์ของปัญหำในพ้ืนที่ 
หรือของประเด็นนั้น และแนวนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปของกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี   
แผนยุทธศำสตร์ เป็นต้น ซึ่งเอกสำรฉบับนี้อำจเรียกว่ำ “เอกสำรหลัก” หรืออำจเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนตำมที่
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวก ำหนด     
      ข. ร่ำงมติ/ข้อเสนอ เป็นเอกสำรที่สรุปทำงเลือกต่ำงๆ อันน ำไปสู่
กำรแก้ไขปัญหำหรือเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยควรมีกำรระบุว่ำร่ำงมติ/ข้อเสนอในแต่ละข้อจะเรียกร้องให้องค์กร 
หน่วยงำนหรือกลุ่มเครือข่ำยใดเป็นเจ้ำภำพในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ เอกสำรชุดนี้อำจเรียกว่ำ “เอกสำรร่ำงมติ/
ข้อเสนอ” หรืออำจเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวก ำหนด  
      ค. ภำคผนวก (ถ้ำมี) เป็นเอกสำรที่ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมจำก
เอกสำรน ำเสนอข้อมูลพ้ืนฐำนและเอกสำรร่ำงมติ/ข้อเสนอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของสมำชิก
สมัชชำครอบครัว เอกสำรชุดนี้อำจเรียกว่ำ “เอกสำรภำคผนวก” หรืออำจเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนตำมที่
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวก ำหนด 
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    ขั้นตอนที่ ๒ การรับฟังความเห็นจากกลุ่มเครือข่าย  เ พ่ือให้สมัชชำ
ครอบครัวเป็นกระบวนกำรที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง ดังนั้น เมื่อได้เอกสำรร่ำงมติ/ข้อเสนอแล้ว 
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัว ควรจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเครือข่ำย
ก่อนกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด ซึ่งรูปแบบกำรจัดด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น จัดส่งเอกสำร
ไปให้กลุ่มเครือข่ำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันเอง หรืออำจจะมีกำรจัดประชุมสมัชชำครอบครัวย่อย เพ่ือให้
กำรพัฒนำร่ำงมติ/ข้อเสนอ มีควำมครอบคลุม สมบูรณ์ และมีทำงเลือกต่ำงๆ ที่หลำกหลำยมำกขึ้นก็ได้ 
    ขั้นตอนที่ ๓ การปรับปรุงร่างมติ/ข้อเสนอ หลังจำกได้จัดกระบวนกำรรับ
ฟังควำมเห็นจำกสมำชิกสมัชชำครอบครัวแล้ว คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวควรน ำควำม
คิดเห็นต่ำงๆ ที่ได้มำปรับปรุงร่ำงมติ/ข้อเสนอ และใช้เป็นเอกสำรในกำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด
เพ่ือแสวงหำฉันทำมติต่อร่ำงมติ/ข้อเสนอร่วมกันในล ำดับถัดไป  

   ๕.๓.๓ การแสวงหาฉันทามติต่อร่างมติ/ข้อเสนอ  
    เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นในวันประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำฉันทำมติร่วมกันของสมำชิกสมัชชำครอบครัว  
    (๑) การด าเนินการประชุม  สำมำรถจัดได้ ๒ รูปแบบ คือ 
     รูปแบบท่ี ๑ การประชุมแบบเป็นทางการ เป็นกำรด ำเนินกำรประชุม
ที่มีควำมเป็นระบบและมีกติกำกำรประชุมที่ชัดเจน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
       ก. กำรบริหำรกำรประชุม ควรมีกำรตั้ งกรรมกำร  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้ท ำหน้ำที่ประธำนและรองประธำนกำรประชุมท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุม ฝ่ำยเลขำนุกำรท ำ
หน้ำที่อ ำนวยกำรควำมสะดวกในห้องประชุม จัดล ำดับคิวผู้เสนอควำมเห็น เป็นต้น และทีมวิชำกำร ท ำหน้ำที่
ในกำรให้ข้อมูลกับที่ประชุม และปรับเสนอร่ำงมติ/ข้อเสนอเชิงนโยบำยตำมมติที่ประชุม 
       ข. กติกำกำรประชุม ในกำรประชุมเพ่ือหำฉันทำมติร่วมกัน
ของสมำชิกสมัชชำครอบครัว ควรมีกำรก ำหนดกติกำหรือข้อตกลงร่วมกันของสมำชิกสมัชชำครอบครัว เพ่ือให้
กำรประชุมมีควำมเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจำกสมำชิกหรือกลุ่มเครือข่ำยอย่ำงท่ัวถึง  
       ค. วิธีกำรประชุม อำจประชุมพร้อมกันในทุกระเบียบวำระ
กำรประชุมในห้องประชุมใหญ่ หรือแยกประชุมในห้องย่อยตำมระเบียบวำระกำรประชุมเฉพำะที่เป็นเรื่องเพ่ือ
พิจำรณำตำมที่สมำชิกสนใจ หลังจำกนั้นจึงมำรวมกันในห้องประชุมใหญ่เพ่ือรับรองมติ/ข้อเสนอกำรประชุม 
โดยเปิดโอกำสให้สมำชิกสมัชชำครอบครัวแสดงควำมเห็นตำมล ำดับ และควรก ำหนดระยะเวลำกำรน ำเสนอที่
แน่นอนเพ่ือให้กำรน ำเสนอ มีควำมกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ เช่น ต้องเสนอควำมเห็นภำยใน ๓ นำที เป็นต้น ทั้งนี้ 
เมื่อได้น ำเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ให้สมำชิกจัดส่งเอกสำรควำมเห็นให้กับฝ่ำยเลขำนุกำร  เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรจัดท ำบันทึกควำมเห็นและรำยงำนกำรประชุมต่อไป 
       ง. กำรรับรองร่ำงมติ/ข้อเสนอของสมัชชำครอบครัว เป็น
กระบวนกำรภำยหลังจำกที่ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เสนอควำมคิดเห็นแล้ว และทีมวิชำกำรได้มีกำรปรับเอกสำรให้
เป็นไปตำมมติของที่ประชุมแล้ว จะจัดให้มีกำรรับรองร่ำงมติสมัชชำครอบครัวในช่วงท้ำยสุด  โดยยึดควำมเป็น 
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ฉันทำมติที่ไม่มีกำรโต้แย้ง ซึ่งหำกมีกำรโต้แย้งควรจะจัดให้มีกำรตกลงนอกห้องประชุมระหว่ำงสมำชิกสมัชชำ
ครอบครัวที่มีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันก่อน 
     รูปแบบท่ี ๒ การประชุมแบบไม่เป็นทางการ กำรจัดสมัชชำครอบครัว
ในลักษณะนี้จะไม่เน้นเรื่องควำมเป็นทำงกำรมำกนัก อำจมีกติกำหรือข้อตกลงที่เน้นควำมเป็นธรรมชำติเพ่ือ
สร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้มำกที่สุด 
       ก. กำรบริหำรกำรประชุม กำรประชุมในลักษณะนี้ โดย   
ส่วนใหญ่ คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดสมัชชำครอบครัวเป็นผู้บริหำรกำรประชุมเองตลอดกระบวนกำร หรือ
อำจมีกำรเชิญวิทยำกรกระบวนกำรมำช่วยด ำเนินกำรในบำงช่วง  และอำจจัดทีมงำนท ำหน้ำที่อ ำนวยควำม
สะดวกในห้องประชุม 
       ข. กติกำกำรประชุม ในกำรประชุมเพ่ือหำฉันทำมติร่วมกัน
ของสมำชิกสมัชชำครอบครัวในลักษณะนี้จะไม่มีกำรก ำหนดกติกำที่เคร่งครัดนัก โดยเฉพำะเวลำของกำร
น ำเสนอควำมเห็น กล่ำวคือมีกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกได้แสดงควำมเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้ งนี้เพ่ือให้เกิดกำร
เรียนรู้มำกท่ีสุด 
       ค. วิธีกำรประชุม อำจใช้วิธีกำรประชุมในห้องใหญ่ที ละ
ประเด็น หรือกำรแยกประชุมในกลุ่มย่อยตำมประเด็นต่ำงๆ เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน 
 
       ง. กำรรับรองร่ำงมติ /ข้อเสนอสมัชชำครอบครัว  เป็น
กระบวนกำรภำยหลังจำกที่สมำชิกได้น ำเสนอควำมเห็นแล้ว จึงจะจัดให้มีกำรรับรองร่ำงมติ/ข้อเสนอสมัชชำ
ครอบครัวในช่วงสุดท้ำย โดยยึดควำมเป็นฉันทำมติที่ไม่มีกำรโต้แย้งแล้ว  

  ๕.๔) การขับเคลื่อนมติ/ข้อเสนอสู่การปฏิบัติ 
   ขั้นตอนกำรน ำมติ/ข้อเสนอสมัชชำครอบครัวไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นขั้นตอนส ำคัญที่     
ท้ำทำยต่อกำรด ำเนินงำนซึ่งอำจจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรท ำงำนตำมกระบวนกำร
สมัชชำครอบครัวได้ ฉะนั้น ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนมติ/ข้อเสนอจำกสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดไปสู่กำร
ปฏิบัติ จึงมีประเด็นที่ควรพิจำรณำ ดังนี้ 
   ๕.๔.๑ หลักกำรขับเคลื่อนมต/ิข้อเสนอสมัชชำครอบครัวไปสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย  
    (๑) มุ่งผลักดันสู่กำรปฏิบัติ (Action) อย่ำงมียุทธศำสตร์ เนื่องจำกแต่ละมติ/
ข้อเสนอมีเนื้อหำและผู้เกี่ยวข้องที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงต้องท ำงำนอย่ำงมียุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหำ 
องค์กร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละมติ/ข้อเสนอ  
    (๒) ค ำนึงถึง “กำรมีส่วนร่วมอย่ำงสมำนฉันท์” และกำรเชื่อมประสำนที่ดี  
โดยยึดหลักกำรตำมยุทธศำสตร์สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำที่ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมทั้งภำค ประชำชน/เอกชน ภำค
วิชำกำร/วิชำชีพ และภำครำชกำร/กำรเมือง  
    (๓) มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีศิลปะ (SMART Management)  
    (๔) มีกระบวนกำรสนับสนุนและติดตำมผลที่เหมำะสม 
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   ๕.๔.๒ ช่องทำงกำรขับเคลื่อน  
    (๑) เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ครอบครัวแห่งชำติ (กยค.) 
หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว (กสค.) เพ่ือน ำไปพิจำรณำประกอบในกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะเพ่ือครอบครัว โดยส่งเรื่องถึงส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวซึ่งท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำน
เลขำนุกำร กยค. หรือส ำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัวซึ่งท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำร กสค. 
    (๒) ประสำน/ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องกับมติ/ข้อเสนอสมัชชำครอบครัว 
    (๓) ท ำงำนด้วยกระบวนกำรพิเศษ โดยเฉพำะมติ/ข้อเสนอสมัชชำครอบครัว
ระดับจังหวัดที่ยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงำนใดเป็นเจ้ำภำพที่ชัดเจน หรือที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน 
องค์กร หรือภำคีเครือข่ำย สำมำรถด ำเนินกำรโดยกำรจัดเวทีภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องกับมติ/ข้อเสนอสมัชชำ
ครอบครัวในแต่ละเรื่องเพ่ือก ำหนด แนวทำง กำรท ำงำนร่วมกันและมอบหมำยงำน  
    (๔) เชื่อมประสำนกับสมำชิกสมัชชำครอบครัวระดับชำติ  ในกรณีที่ต้องกำร
ควำมคิดเห็นร่วม และมติ/ข้อเสนอนั้นมีควำมต้องกำรขยำยไปเป็นนโยบำยระดับชำติ 
    (๕) ท ำงำนผ่ำนช่องทำงสำธำรณะ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของ
สำธำรณะ โดยหวังให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด และท ำหน้ำที่ติดตำมกำรท ำงำนของ
องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดด้วยช่องทำงต่ำงๆ ที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เช่น กำรจัดแถลงข่ำว กำรน ำเสนอผ่ำนเวทีสำธำรณะ กำรประสำนควำมร่วมมือกับสื่อทีวี วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

  ๕.๕) การติดตามและประเมินผล 
   สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกำรแต่งตั้งทีมติดตำมประเมินผลหรือใช้กำรประชุมสมัชชำ
ครอบครัวระดับจังหวัดเป็นเวทีในกำรติดตำมมติ/ข้อเสนอของสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดปีก่อน ๆ ได้ 

  ๕.๖) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ควรมีกำรสรุปบทเรียนกำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรประเมินผล 

  ๕.๗) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ 
   กำรจัดสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัดเป็นกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพ่ือ
ครอบครัวอย่ำงมีส่วนร่วม จึงควรเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยในสังคมร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสม โดยกำร
สื่อสำรกับสังคมทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรจัดสมัชชำครอบครัว ด้วยรูปแบบและช่องทำงต่ำง ๆ เช่น วิทยุ
ชุมชน หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
 
 

----------------------------------------------- 



แบบรายงานผลการด าเนินงานจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
จังหวัด............................................... 

 
กรุณารายงานผลการด าเนินงานจัดสมัชชาครอบครัว ตามกระบวนการ/ขั้นตอนของหลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการ
ด าเนินการทุกกระบวนการ/ขั้นตอน (ถ้ามี) 

    ส่วนที่ ๑ : กระบวนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
๑) การสร้างกลไกการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด (หมายถึงหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล/

คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่ท าหน้าที่ในการอ านวยการ ด าเนินงาน ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด โดยอาจจะมีโครงสร้างที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) 

  ท า   คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด  
จ านวนครั้งการจัดประชุม........................เมื่อวันที่..................................... ...................
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม..........................งบประมาณ...................................................  

  ท า   ใช้กลไกอ่ืน ได้แก่...................................................................................................... ....  
จ านวนครั้งการจัดประชุม........................เมื่อวันที่........................................................
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม..........................งบประมาณ...................................................  

  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..………………….………….………………………………………………… 

๒) การพัฒนาประเด็น จัดท าเอกสารหลัก และร่างมติ 
 ท า   โปรดระบุวิธีการด าเนินงาน...........................................................................................  

  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..………………….………….………………………………………………… 

         ๓) การจัดกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมายถึงการจัดกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นสมัชชา มีทั้งหมดกี่กลุ่ม ประกอบด้วยบุคคล/องค์กรใดบ้าง) 

  ท า   แบ่งออกเป็น.......................กลุ่ม ประกอบด้วย.............................................................. 

  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..…………………………………………………………….…………………. 

๔) การจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
    วันที่จัดงาน……………………………………………สถานที่จัดงาน..........……………….………………………………… 

๔.๑ งบประมาณ จากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน...................................บาท   
           บูรณาการการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ 

      ๑) ชื่อหน่วยงาน.....................................................ชื่อกิจกรรม................................................... 
                จ านวนเงินงบประมาณ.....................................บาท  

       ๒) ชื่อหน่วยงาน......................................................ชื่อกิจกรรม.................................................. 
     จ านวนเงินงบประมาณ.......................................บาท  
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๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น.........................คน  แยกเป็นชาย..................คน หญิง..................คน  

แยกเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ.............หนว่ยงาน ได้แก่.....................................................................  
ภาคธุรกิจ..............แห่ง ได้แก่.......................................................................................................    
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.).............แห่ง ได้แก่............................................................ 
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs).................องค์กร ได้แก่.................................................................  
สื่อมวลชน...............แห่ง ได้แก่............................................................ ......................................... 
กลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ................แห่ง ได้แก่................................................................................. .........
เด็กและเยาวชน.............. คน  ประชาชนทั่วไป............คน อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................ คน 

๔.๓ ประเด็นสมัชชา / หัวข้อการประชุม (อย่างน้อย ๑ – ๓ ประเด็น) 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 

๔.๔ สรุปสถานการณ์ตามประเด็นสมัชชา (โดยย่อ) 
.................................................................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................... ................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….............................................................................................................................................. ........................ 
      ๔.๕ มติสมัชชาครอบครัวจังหวัด 

ประเด็นสมัชชา มติสมัชชา/แนวทางในระดับจังหวัด  
(ระบุหน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ) 

ข้อเสนอต่อสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติ 

๑) 
 

  

๒)  
 

  

๓) 
 

  

๕) การขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ 
  ท า   โปรดระบุการด าเนินงาน................................................................................................  
  ไม่ได้ท า เพราะ…………………….…..………………………………………………………………………………. 
๖) การติดตามประเมินผล 

  ท า   โปรดระบุการด าเนินงาน................................................................................................ 
  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..………………………………………………….……………………………. 

๗) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ท า   โปรดระบุการด าเนินงาน................................................................................................ 
  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..………………………………………………….……………………………. 
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๘) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ 

  ท า  โปรดระบุวิธีการสื่อสาร  
- ช่วงก่อนการจัดงาน....................................................................................................... 
- ในวันงาน..................................................................................................................... . 
- ช่วงหลังวันงาน............................................................................................................. 

  ไม่ได้ท า เพราะ………………………..………………………………………………………………………………. 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
  แนวทางในการแก้ไข 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ ๒ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวจังหวัดในปีท่ีผ่านมา 
 ๑. ผลการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนมตสิมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๖  
(ระบปุระเด็น การด าเนินงาน วิธีการ โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๖ 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓. แนวทางในการแก้ไข 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

                (.........................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 

    โทรศัพท ์/ โทรสาร.......................................................... 
                    อีเมล์........................................................... 

 
หมายเหตุ  ๑) ส่งแบบรายงาน ให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
              ๒) สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว  
                  โทร/โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๓ , ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๘๕  อีเมล์ : thaifamilylife@hotmail.com   
 



 
แนวทางการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ 

เพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

ขอบเขตและภารกิจงาน (Job Description) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ 

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
    ๑.๑ ส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการเบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน

และการจัดท าระบบ มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

    ๑.๒ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์และเฝ้าระวังทางสังคม เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม และการวางแผนการ
ป้องกันแก้ปัญหาและพัฒนางานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง  
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐   

    ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐   

    ๑.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และสหวิชาชีพ
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

    ๑.๕ ติดตาม รวบรวม จัดเก็บข้อมูลด้านความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้แก่ จ านวนคดี จ านวนค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว จ านวนการละเมิดค าสั่ง และจ านวน                
การยอมความ รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด บันทึกในแบบและระบบข้อมูล ดังนี้                        

         ๑.๕.๑ แบบ คร. ๖ โดยจัดส่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นรายไตรมาส 
หรือทุก ๆ ๓ เดือน 

         ๑.๕.๒ ระบบข้อมูลในเว็บไซต์ www.violence.in.th ของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว โดยใช้ username และ password ที่ได้รับ  

         ๑.๕.๓ แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอาจจะขอความร่วมมือ
รายงาน (หากมี) 

 
/๑.๖ สนับสนุน...  

 

http://www.violence.in.th/


                                       - ๒ - 
 ๑.๖ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

ความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๗ จัดท ารายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

ความรุนแรงในครอบครัว รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายงานผลการปฏิบัติงาน     
ของพนักงานอัตราจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่งให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดังนี้ 

       ๑.๗.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ และการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงในแบบ สค. ๑ ค พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบ และภาพถ่าย ภายในเดือนมกราคม หรือหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  

       ๑.๗.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ส าหรับค่าจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการ และค่าจัด
จ้างพนักงานอัตราจ้างปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการฯ รายไตรมาส หรือทุก ๓ เดือน ตามแบบรายงานผลการเบิก
จ่ายเงนิงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่งตามรายไตรมาส หรือทุก ๆ  ๓ เดือน 

       ๑.๗.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ศปค. ๐๑  โดยจัดส่งปีละ ๒ ครั้ง  
                ครั้งที่ ๑ เป็นผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ส่งให้

ส านักงานกิจการสตรีฯ ภายในวันที่ ๑๖ เมษายนของทุกปี   
                ครั้งที่ ๒ เป็นผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ส่งให้

ส านักงานกิจการสตรีฯ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี 
 ๑.๘. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ               

ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว  (กรณีท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจ์ังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว)   

 ๑.๙ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า                    
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  
                ๒. ด้านการวางแผน  
                     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                ๓. ด้านการประสานงาน  

๓.๑ ประสานงานในการรับแจ้งเหตุกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
๓.๒ ประสานงานให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
๓.๓ ประสาน ติดตามการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย                

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานใน Case ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และ Case ทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว ฯลฯ 

๓.๔ ประสานส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวัเพ่ือสนับสนนุการท างานของหน่วยงาน
เครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการฯ (หากมี) 

 
/๓.๕. ชี้แจงและ... 
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๓.๕ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
๔. ด้านการบริการ  
    ๔.๑ ให้บริการข้อมูล เอกสาร ต ารา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย
สังคม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งรวบรวมรายชื่อเครือข่ายวิชาชีพ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดบริการทางสังคมและให้การช่วยเหลือ แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

    ๔.๒ ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว               
กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  
                   ๕. คุณสมบัติ 
               ๕.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
               ๕.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
               ๕.๓ อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์  
               ๕.๔ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี  
                   ๖. ข้อบังคับและระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
               ๖.๑ ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
               ๖.๒ ปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
               ๖.๓ เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการท างานโดยเคร่งครัด 
               ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจจริง 
               ๖.๕ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ         
ของทางราชการ 
               ๖.๖ ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างานต่อผู้ว่าจ้าง 
               ๖.๗ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงาน หรือหยุดงาน เกินกว่า ๓ วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผล       
อันสมควร 
               ๖.๘ ไม่จงใจหรือปฏิบัติงานให้ล่าช้า 
               ๖.๙ ไม่เปิดเผยข้อความใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน    
ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
-------------------------------------------- 



 
         แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ของจังหวัด.......................................................................... 

๑. ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………..   
๒. ต ำแหน่ง...................................................................................................................... ..(ชื่อต ำแหน่งที่จังหวัดจัดจ้ำง)  
๓. วุฒิกำรศึกษำ....................................................................สำขำ.................................................................................  
๔. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่......................................ถึง...................................(บำงจังหวัดจัดจ้ำงไม่ครบ ๑๒ เดือน)  
๕. ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปี.............................................................................................. ........(กรณีท่ีได้รับกำรแต่งตั้งแล้ว) 
๖. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ๖.๑........................................................................................................................... ................................................ 
    ๖.๒.................................................................. .........................................................................................................  
    ๖.๓........................................................................................................................... ................................................     
    ๖.๔............................................................................................................................. ...............................................      
๗. สถิติผลงำน ครึ่งปี       ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๗        ๑ เมษำยน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ 

                                    เรื่อง 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
จ านวนครั้ง 

๑. ด้านการปฏิบัติการ   
๑.๑ ส ำรวจ รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลควำมรุนแรงในครอบครวั จัดท ำ
ระบบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำม
รุนแรงในครอบครัว 

  

๑.๒ กำรประสำนงำน ตดิตำมสถำนกำรณ์ทำงสังคม และประสำนกบัหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวประกอบกำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคม รำยงำนตำมมำตรำ 
๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติฯ และเพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนคุ้มครองสวัสดิภำพตำมพระรำชบญัญัตฯิ   

  

๑.๓ ปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือคุม้ครองผู้ถูกกระท ำร่วมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
และสหวิชำชีพตำมพระรำชบัญญตัิฯ 

  

๑.๔ ปฏิบัติงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญตัิฯ   
๒. ด้านการวางแผน   
๒.๑ วำงแผนกำรท ำงำนร่วมกับสหวิชำชีพ    
๒.๒ ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร /กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนพระรำชบญัญัตฯิ   
๓. ด้านการประสานงาน   
๓.๑ ประสำนงำนสหวิชำชีพในกำรรับแจ้งเหตุกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว   
๓.๒ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น   
๓.๓ ประสำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัตฯิ เช่น รำยงำนผล            
กำรปฏิบัติงำน Case 

  

๓.๔ ให้ควำมร่วมมือในกำรช้ีแจง และให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคล หรือหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ หรือควำมร่วมมือใน
กำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

๔. ด้านบริการ   
๔.๑ ให้บริกำรข้อมลู เอกสำร ต ำรำ สื่อ และคูม่ือในรูปแบบต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัตฯิ แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ภำคีเครือข่ำยสังคม และ

  

   แบบ ศปค. ๐๑  
๐๐๑๐๑๓.๑ กำร
รับแจ้งเหตุกำรณ์
กำรกระท ำควำม
รุนแรงใน
ครอบครัว (มำตรำ 
๕ - ๖)แบบ ศปพ. 01 



 

 

-๒- 

                                    เรื่อง 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
จ านวนครั้ง 

ประชำชนท่ัวไป 
๔.๒ รวบรวมรำยชื่อสหวิชำชีพ และพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ำมพระรำชบัญญัตฯิ 
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรูและเพื่อประโยชน์ในกำรจัดบริกำรทำงสังคมและให้กำร
ช่วยเหลือแก่กลุม่เป้ำหมำย 

  

๕ ด้านการประชุม/สัมมนา (เข้าร่วม/จัดการประชุม/สัมมนา)   
๕.๑ ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนสหวิชำชีพระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรนุแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีที่ไดม้ีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน             
สหวิชำชีพระดับจังหวดัแล้ว) 

  

๕.๒ ประชุมระหว่ำงหน่วยงำนสหวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 

  

๕.๓ ร่วมจัดกำรอบรม และถ่ำยทอดควำมรู้เกีย่วกับพระรำชบัญญตัฯิ ให้แก่
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
เครือข่ำย และประชำชนท่ัวไป  

  

๕.๔ ประชุมอื่น.....................................................................................................   
๖ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว  

  

๗. การติดตามผลการด าเนินการในภาพรวม และจัดท าสรุปผล   
๘ งานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ    

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ หน้ำที่และผลงำนที่แสดงไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริง และมีหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

                                                          
                                                   (ลงชื่อ) ………………………………………………………. ผู้รำยงำนกำรปฏิบัติ 

                                                                       (                                        )     
                                          
   
 

                                                                                          
 

หมำยเหตุ  เป็นผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีใช้งบประมำณของส ำนักงำนกจิกำรสตรีฯ งบประมำณจังหวัด หรือกำรบูรณกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ส่งกลับที่   ศูนย์ประสำนงำนตำมพระรำชบัญญัตฯิ ส ำนักส่งเสริมสถำบันครอบครัว ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
เลขท่ี ๒๕๕ ถนนรำชวิถ ีแขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๓๔,  ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๗๔  โทรสำร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๘๓ 
** กรุณำส่งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนปีละ ๒ คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่ ๑ เป็นผลงำนคร่ึงปีแรก ส่งภำยในวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๗  
                                                            และคร้ังที่ ๒ เป็นผลงำนคร่ึงปีหลัง ส่งภำยในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗** 
 
                                                            - ๔ - 
 
กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๕  ขอให้จัดส่งให้ส ำนักงำนกิจกำรสตรีฯ ภำยในวันที่ ๒๐ 
เมษำยน ๒๕๕๕    ครั้งที่ ๒ ปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๕  ขอให้จัดส่งให้ส ำนักงำนกิจกำร
สตรีฯ ภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๕) 
 

***-ขอ -  

๘๓   



งบประมาณที่ได้รบัจากส านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
 - ค่าจัดจ้างพนักงานฯ เปน็เงิน.................................บาท

สรปุการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส
จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่ายไตรมาสที ่๑ จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่ายไตรมาสที ่๒ จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่ายไตรมาสที ่๓ จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่ายไตรมาสที ่๔

ไตรมาสที ่๑(เดือน ต.ค - ธ.ค. ๕๖) ไตรมาสที ่๒ (เดือน ม.ค - ม.ีค. ๕๖) ไตรมาสที ่๓ (เดือน เม.ย - ม.ิย.๕๖) ไตรมาสที ่๔ (เดือน ก.ค. -ก.ย. ๕๗)

 ค่าจัดจ้างพนักงานฯ

ส่งศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติฯ ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

โทร 0 2306 8774 ,  0 2306 8634    โทรสาร 0 2306 8983

***ส่งรายไตรมาส หรอืทุก ๆ ๓ เดอืน 

                 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์ปฏบิัตกิารฯ
การจัดสรรงบประมาณประจ าป ี๒๕๕๗ ใหแ้ก่ศูนยป์ฏบิตัิการเพ่ือปอ้งกันการกระท าความรนุแรงในครอบครวั

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ังหวัด ......................................
เพ่ือด าเนินการขับเคลือ่นพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐

รายการ คงเหลือ



                                แบบ สค.๑ ค

รอบ  3 เดอืน  (ต.ค. – ธ.ค.)

รอบ  6 เดอืน  (ม.ค. – ม.ีค.)

รอบ  9 เดอืน  (เม.ย. – ม.ิย.)

  รอบ 12 เดอืน  (ก.ค. – ก.ย.)

ระยะเวลา
ด าเนินงาน เป้าหมาย

หมายเหตุ: หากมีเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพิม่เติม กรุณาแนบมาพร้อมแบบฟอร์มรายงานฉบับนี้

     งบประมาณ    
  (ระบุจ านวน)            รูปแบบ/วธิีการด าเนินงาน             

   (ท ำเคร่ืองหมำย / ในช่องเลือกได้มำกกว่ำ ๑)

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าป ี๒๕๕๗
โครงการ...................................................................................................... 

งบ
ที่ไ
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บจ

าก
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ค.

กา
รเบ

ิกจ
า่ย

รณ
รง

ค์/
 ป
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พัน

ธ์

หน่วยงาน........ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวัด....................................

ล าดับ
ที่

(ระบุ
ประเภทของ
กลุ่มเปำ้หมำย

 และจ ำนวน
ที่เข้ำร่วม
กจิกรรม)
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ๆ

ปร
ะส
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 / 

ติด
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ม

(วันที่จดั
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า้ง

กา
รโ

อน
เงิน

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

(ชือ่ - สกุล /ต าแหน่ง ผู้รายงาน)
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อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

การสนับสนุน/บูรณาการ
จากหน่วยงานภายนอก 
(โปรดกรอกรายละเอียด)
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แนวทางการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค์ 

   ๑. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงาน ศพค. ให้ พมจ. ๗๖ จังหวัด  

 ๒. เพ่ือสนับสนุน พมจ. ในการด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงานแก่คณะท างาน ศพค.  

 ๓. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศพค. 

แนวทางการด าเนินงาน 

  กิจกรรมที่ ๑  การบริหารจัดการงาน ศพค.  

-  ประสาน ศพค. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน ให้ด าเนินการเขียนโครงการ 

ตามแบบท่ีส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบ และจัดส่งโครงการดังกล่าวไปยัง

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

-  ลงพ้ืนทีอ่อกตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษา /ค าแนะน าในการด าเนนิการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้าน

ครอบครัวให้แก่ ศพค. 

-  ติดตามการด าเนินงาน ศพค. ที่ได้รับเงินอุดหนุน และที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนของส านักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว 

-  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน และการจัดส่งรายงานขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ  

  กิจกรรมที่ ๒  การส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมพลังความรู้แก่คณะท างาน ศพค. 

-  จังหวัดจัดอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกศูนย์ที่อยู่ภายในจังหวัด โดยอบรม

ให้ความรู้ และชี้แจงเรื่องระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       

ในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. 2555 พร้อมแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบเงินอุดหนุน และการรายงานผล   

กิจกรรมที่ ๓  สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 -  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดสรรงบเงินอุดหนุนไปยังส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อด าเนินการจัดสรรให้ ศพค. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศพค.ระดับ

ดีเด่น และระดับดี ประจ าปี ๒๕๕๖ (รายชื่อปรากฏตามเอกสาร) แบ่งเป็นระดับดีเด่น ได้รับงบประมาณ จ านวนศูนย์ละ 

๓๐,๐๐๐ บาท และ ศพค.ระดับดี ได้รับงบประมาณ ศูนย์ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้ส านักงาน พมจ. ด าเนินการ ดังนี้ 

๑)  แจ้งไปยัง ศพค. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศพค. ระดับดีเด่น และ ศพค. ระดับดี ทราบ 

และให้ ศพค. ดังกล่าว จัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินที่ก าหนด 

๒)  พิจารณาและอนุมัติโครงการที่ ศพค. ระดับดีเด่น และ ศพค. ระดับดี เสนอเพ่ือขอรับเงิน

อุดหนุน ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปแนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓)  ด าเนินการท าสัญญา และ เบิกจ่ายเงิน  

๔)  ติดตามการด าเนินงาน และ จัดส่งรายงานผล  

 

/ทั้งนี้ ... 



              - ๒ - 

 

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถใช้คู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวส าหรับอ้างอิงการพิจารณา (อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๔/ว๒๔๓๔ ลว ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานฯ)  

การรายงานผล 

กิจกรรมที่ ๑  การบริหารจัดการงาน ศพค. 

-  ส่งแผนงานโครงการในการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ

รายงานผลการด าเนินงานให้แก่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ทุกไตรมาส ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้

เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

กิจกรรมที่ ๒  การส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมพลังความรู้แก่คณะท างาน ศพค. 

-  การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หลังจาก

ด าเนินการจัดอบรมฯ ภายใน ๓๐ วันหลังจากอบรมเสร็จสิ้น ขอความกรุณาให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

กิจกรรมที่ ๓  สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

    ๑)  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ และรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ขอรับเงินอุดหนุน 

ผู้ขอรับเงินอุดหนุนรายงานตามแบบที่ก าหนด (แบบ สค. ๐๓) ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  

๒)  การรายงานผลการจัดกิจกรรมของ ศพค. รายงานตามแบบ ศพค.มฐ. โดยสามารถจัดส่ง

รายงาน ๒ ครั้ง คือ   

-  ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม   

-  ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม 

๓) ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายงบประมาณและท ากิจกรรมให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

โดยให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด าเนินการรวบรวม และจัดส่งแบบรายงานไปยัง

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

หรือทางอีเมล์แอดเดรส family_center08@hotmail.com  

หมายเหตุ :  

  -  ในกรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ส าหรับ ศพค. 

ให้จัดส่งรายงาน ๒ แบบ คือ ศพค.มฐ. และ สค. ๐๓     

-  ในกรณีท่ี ศพค. ด าเนินกิจกรรมโดยมิได้ใช้งบประมาณจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (สค.) ให้รายงานเฉพาะ ศพค.มฐ. (เพ่ือ สค. จะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือก ศพค. ระดับดีเด่น และ

ศพค. ระดับดี ต่อไป) 

-  งบอุดหนุนส าหรับ ศพค.ทั่วไป สามารถขอรับการสนับสนุนโดยเสนอโครงการไปยังส านักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

mailto:family_center08@hotmail.com


จังหวัด................................................................

 ต.ค.56  พ.ย. 56  ธ.ค. 56  ม.ค. 57  ก.พ. 57  ม.ีค. 57  เม.ย. 57  พ.ค.57  ม.ิย. 57  ก.ค. 57  ส.ค.57  ก.ย. 57

ผู้รายงาน ชื่อ-นามสกลุ............................................................................. ต าแหน่ง.........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร...........................................
หมายเหตุ  

 -  ให้จงัหวัดก าหนดแผนงานโครงการในการใช้จา่ยงบเงินอดุหนุน ,งบบริหารติดตาม ศพค และงบด าเนินงานอบรมให้ความรู้เร่ืองแนวทางการด าเนินงานให้แกค่ณะท างาน ศพค.

  - จดัส่งภายในเดือนธันวาคม 2556

หมายเหตุ

ตารางจดัท าแผนงานโครงการในการเบิกจา่ยงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔

การด าเนินงาน (งบประมาณ)

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ รวม



แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน (งบด าเนินงาน) 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด.................................................................... 

 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย / จ านวน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน 

ได้รับ ใช้ไป (Output) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
ผู้รายงาน ชื่อ-นามสกลุ............................................................................. ต าแหน่ง.........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................... 
ส่งไปยังส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท ์0 2306 8773  โทรสาร  0 2306 8982   
    -  ส าหรับการจัดอบรมฯ ให้ด าเนินการจัดส่งรายงานภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการ  
    -  ส าหรับงบบริหารจัดการให้จัดส่งรายงานทุก 3 เดือน  



บริหารจัดการ อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางฯ

จ านวน ศูนย์ๆ ละ  จ านวน ศูนย์ๆ ละ  ส าหรับ พมจ. ส าหรับ พมจ.

(ศูนย์) 30,000 (ศูนย์) 20,000 300 บ./ศูนย์ 300 บ./ศูนย์
(บาท) (บาท)

1 ก ำแพงเพชร 63 5 150,000      2 40,000           18,900               18,900                           227,800        

2 ตำก 48 1 30,000        2 40,000           14,400               14,400                           98,800          

3 นครสวรรค์ 110 2 60,000        4 80,000           33,000               33,000                           206,000        

4 น่ำน 99 8 240,000      10 200,000         29,700               29,700                           499,400        

5 พิจิตร 101 2 60,000        0 -               30,300               30,300                           120,600        

6 พิษณุโลก 80 2 60,000        6 120,000         24,000               24,000                           228,000        

7 พะเยำ 73 1 30,000        0 -               21,900               21,900                           73,800          

8 เชียงใหม่ 159 2 60,000        2 40,000           47,700               47,700                           195,400        

9 เชียงรำย 144 14 420,000      28 560,000         43,200               43,200                           1,066,400      

10 เพชรบูรณ์ 78 2 60,000        2 40,000           23,400               23,400                           146,800        

11 แพร่ 83 8 240,000      17 340,000         24,900               24,900                           629,800        

12 แม่ฮ่องสอน 45 1 30,000        2 40,000           13,500               13,500                           97,000          

13 ล ำปำง 106 2 60,000        3 60,000           31,800               31,800                           183,600        

14 ล ำพูน 51 0 -             0 -               15,300               15,300                           30,600          

15 สุโขทัย 90 0 -             4 80,000           27,000               27,000                           134,000        

16 อุตรดิตถ์ 79 7 210,000      11 220,000         23,700               23,700                           477,400        

17 อุทัยธำนี 61 2 60,000        1 20,000           18,300               18,300                           116,600        

รวมภาคเหนือ 1,470     59 1,770,000   94 1,880,000     441,000            441,000                       4,532,000     

18 กำฬสินธุ์ 167 7 210,000      26 520,000         50,100               50,100                           830,200        

19 ขอนแก่น 195 8 240,000      8 160,000         58,500               58,500                           517,000        

20 ชัยภูมิ 108 0 -             0 -               32,400               32,400                           64,800          

21 นครพนม 98 11 330,000      5 100,000         29,400               29,400                           488,800        

22 นครรำชสีมำ 184 1 30,000        1 20,000           55,200               55,200                           160,400        

23 บึงกำฬ 47 0 -             1 20,000           14,100               14,100                           48,200          

24 บุรีรัมย์ 148 0 -             5 100,000         44,400               44,400                           188,800        

25 เลย 79 2 60,000        4 80,000           23,700               23,700                           187,400        

26 ยโสธร 87 3 90,000        5 100,000         26,100               26,100                           242,200        

27 ร้อยเอ็ด 174 4 120,000      4 80,000           52,200               52,200                           304,400        

จังหวัดที่ รวมเงิน

ภาคเหนือ 17 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ศพค.ระดับดีเด่น ศพค.ระดับดี

งบเงนิอุดหนุน  13,500,000 บาท งบด าเนินงาน (พมจ.) 4,077,000 บาท

จ านวน 
ศพค.

โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหก้ลไกศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายจังหวัด ป ี2557

งบด าเนินงานงบอุดหนุน



บริหารจัดการ อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางฯ

จ านวน ศูนย์ๆ ละ  จ านวน ศูนย์ๆ ละ  ส าหรับ พมจ. ส าหรับ พมจ.

(ศูนย์) 30,000 (ศูนย์) 20,000 300 บ./ศูนย์ 300 บ./ศูนย์
(บาท) (บาท)

จังหวัดที่ รวมเงิน

ศพค.ระดับดีเด่น ศพค.ระดับดี

งบเงนิอุดหนุน  13,500,000 บาท งบด าเนินงาน (พมจ.) 4,077,000 บาท

จ านวน 
ศพค.

โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหก้ลไกศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายจังหวัด ป ี2557

งบด าเนินงานงบอุดหนุน

28 มหำสำรคำม 142 8 240,000      11 220,000         42,600               42,600                           545,200        

29 มุกดำหำร 60 3 90,000        5 100,000         18,000               18,000                           226,000        

30 สกลนคร 161 0 -             0 -               48,300               48,300                           96,600          

31 หนองคำย 55 4 120,000      6 120,000         16,500               16,500                           273,000        

32 หนองบัวล ำภู 67 0 -             5 100,000         20,100               20,100                           140,200        

33 ศรีสะเกษ 149 0 -             0 -               44,700               44,700                           89,400          

34 สุรินทร์ 159 1 30,000        0 -               47,700               47,700                           125,400        

35 อุดรธำนี 117 0 -             0 -               35,100               35,100                           70,200          

36 อ ำนำจเจริญ 63 4 120,000      9 180,000         18,900               18,900                           337,800        

37 อุบลรำชธำนี 172 5 150,000      4 80,000           51,600               51,600                           333,200        

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,432     61 1,830,000   99 1,980,000     729,600            729,600                       5,269,200     

38 กำญจนบุรี 122 4 120,000      4 80,000           36,600               36,600                           273,200        

39 จันทบุรี 81 1 30,000        3 60,000           24,300               24,300                           138,600        

40 ฉะเชิงเทรำ 108 0 1 20,000           32,400               32,400                           84,800          

41 ชลบุรี 62 0 -             4 80,000           18,600               18,600                           117,200        

42 ชัยนำท 60 0 -             1 20,000           18,000               18,000                           56,000          

43 ตรำด 43 1 30,000        0 -               12,900               12,900                           55,800          

44 นครนำยก 45 5 150,000      4 80,000           13,500               13,500                           257,000        

45 นครปฐม 55 0 -             0 -               16,500               16,500                           33,000          

46 นนทบุรี 55 0 -             1 20,000           16,500               16,500                           53,000          

47 ปทุมธำนี 47 1 30,000        0 -               14,100               14,100                           58,200          

48 ปรำจีนบุรี 69 6 180,000      6 120,000         20,700               20,700                           341,400        

49 ประจวบคิรีขันธ์ 60 0 -             3 60,000           18,000               18,000                           96,000          

50 พระนครศรีอยุธยำ 82 1 30,000        0 -               24,600               24,600                           79,200          

51 เพชรบุรี 91 1 30,000        5 100,000         27,300               27,300                           184,600        

52 ลพบุรี 125 8 240,000      3 60,000           37,500               37,500                           375,000        

53 รำชบุรี 62 3 90,000        6 120,000         18,600               18,600                           247,200        

54 ระยอง 67 1 30,000        4 80,000           20,100               20,100                           150,200        

ภาคกลาง 25 จังหวัด



บริหารจัดการ อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางฯ

จ านวน ศูนย์ๆ ละ  จ านวน ศูนย์ๆ ละ  ส าหรับ พมจ. ส าหรับ พมจ.

(ศูนย์) 30,000 (ศูนย์) 20,000 300 บ./ศูนย์ 300 บ./ศูนย์
(บาท) (บาท)

จังหวัดที่ รวมเงิน

ศพค.ระดับดีเด่น ศพค.ระดับดี

งบเงนิอุดหนุน  13,500,000 บาท งบด าเนินงาน (พมจ.) 4,077,000 บาท

จ านวน 
ศพค.

โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหก้ลไกศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายจังหวัด ป ี2557

งบด าเนินงานงบอุดหนุน

55 สมุทรปรำกำร 48 0 -             0 -               14,400               14,400                           28,800          

56 สมุทรสงครำม 35 2 60,000        1 20,000           10,500               10,500                           101,000        

57 สมุทรสำคร 41 1 30,000        0 -               12,300               12,300                           54,600          

58 สระบุรี 118 0 -             0 -               35,400               35,400                           70,800          

59 สระแก้ว 66 3 90,000        3 60,000           19,800               19,800                           189,600        

60 สิงห์บุรี 41 0 -             1 20,000           12,300               12,300                           44,600          

61 สุพรรณบุรี 129 4 120,000      0 -               38,700               38,700                           197,400        

62 อ่ำงทอง 73 0 -             2 40,000           21,900               21,900                           83,800          

รวมภาคกลาง 1,785     42 1,260,000   52 1,040,000     535,500            535,500                       3,371,000     

63 กระบี่ 61 2 60,000        4 80,000           18,300               18,300                           176,600        

64 ชุมพร 78 1 30,000        2 40,000           23,400               23,400                           116,800        

65 ตรัง 87 11 330,000      18 360,000         26,100               26,100                           742,200        

66 นครศรีธรรมรำช 160 12 360,000      15 300,000         48,000               48,000                           756,000        

67 นรำธิวำส 77 13 390,000      3 60,000           23,100               23,100                           496,200        

68 ปัตตำนี 115 19 570,000      6 120,000         34,500               34,500                           759,000        

69 พังงำ 48 1 30,000        7 140,000         14,400               14,400                           198,800        

70 พัทลุง 73 2 60,000        9 180,000         21,900               21,900                           283,800        

71 ภูเก็ต 17 0 -             0 -               5,100                5,100                            10,200          

72 ระนอง 30 1 30,000        1 20,000           9,000                9,000                            68,000          

73 ยะลำ 58 2 60,000        1 20,000           17,400               17,400                           114,800        

74 สงขลำ 131 1 30,000        12 240,000         39,300               39,300                           348,600        

75 สตูล 36 3 90,000        7 140,000         10,800               10,800                           251,600        

76 สุรำษฎร์ธำนี 137 0 -             0 -               41,100               41,100                           82,200          

รวมภาคใต้ 1,108     68 2,040,000   85 1,700,000     332,400            332,400                       4,404,800     

6,795     230 6,900,000   330 6,600,000     2,038,500         2,038,500                     17,577,000   รวม 4 ภาค

ภาคใต้ 14 จังหวัด



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

๑ ๑ ๑ ก ำแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน

๒ ๒ ก ำแพงเพชร เมือง อ่ำงทอง

๓ ๒ ๑ ตำก เมือง เทศบำลเมืองตำก

๔ ๒ ตำก แม่สอด ท่ำสำยลวด

๕ ๓ ๑ นครสวรรค์ เก้ำเล้ียว มหำโพธิ

๖ ๒ นครสวรรค์ เมือง เทศบำลนครนครสวรรค์

๗ ๓ นครสวรรค์ เมือง บ้ำนมะเกลือ

๘ ๔ นครสวรรค์ โกรกพระ เนินกว้ำว

๙ ๔ ๑ น่ำน เวียงสำ เทศบำลต ำบลขึ่ง

๑๐ ๒ น่ำน เวียงสำ จอมจันทร์

๑๑ ๓ น่ำน ทุง่ช้ำง ปอน

๑๒ ๔ น่ำน ปัว อวน

๑๓ ๕ น่ำน ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง

๑๔ ๖ น่ำน นำน้อย สันทะ

๑๕ ๗ น่ำน เวียงสำ แม่สำคร

๑๖ ๘ น่ำน เมือง บ่อสวก 

๑๗ ๙ น่ำน เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่ำน

๑๘ ๑๐ น่ำน นำน้อย น้ ำตก

๑๙ ๕ ๑ พิษณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบลบำงระก ำเมืองใหม่

๒๐ ๒ พิษณุโลก บำงกระทุม่ ไผ่ล้อม

๒๑ ๓ พิษณุโลก บำงระก ำ วังอิทก

๒๒ ๔ พิษณุโลก เมือง บ้ำนกร่ำง

๒๓ ๕ พิษณุโลก พรหมพิรำม ศรีภิรมย์

๒๔ ๖ พิษณุโลก พรหมพิรำม ตลุกเทียม

๒๕ ๖ ๑ เชียงใหม่ ไชยปรำกำร เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร

๒๖ ๒ เชียงใหม่ สำรภี เทศบำลต ำบลหนองผ้ึง

๒๗ ๗ ๑ เชียงรำย แม่จัน เทศบำลต ำบลสำยน้ ำค ำ

๒๘ ๒ เชียงรำย แม่ลำว เทศบำลต ำบลดงมะดะ

๒๙ ๓ เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ เทศบำลต ำบลป่ำง้ิว

๓๐ ๔ เชียงรำย เมือง เทศบำลต ำบลท่ำสำย

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๓๑ ๕ เชียงรำย เชียงแสน เทศบำลต ำบลโยนก

๓๒ ๖ เชียงรำย เทิง เชียงเค่ียน

๓๓ ๗ เชียงรำย แม่สำย ห้วยไคร้

๓๔ ๘ เชียงรำย พำน สันกลำง

๓๕ ๙ เชียงรำย พำน เทศบำลต ำบลเมืองพำน

๓๖ ๑๐ เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง แม่สลองใน

๓๗ ๑๑ เชียงรำย เทิง แม่ลอย

๓๘ ๑๒ เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ แม่เจดีย์

๓๙ ๑๓ เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ เวียง

๔๐ ๑๔ เชียงรำย พญำเม็งรำย ตำดควัน

๔๑ ๑๕ เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง เทอดไทย

๔๒ ๑๖ เชียงรำย ป่ำแดด เทศบำลต ำบลสันมะค่ำ

๔๓ ๑๗ เชียงรำย เชียงแสน เทศบำลต ำบลเวียง

๔๔ ๑๘ เชียงรำย พำน ดอยงำม

๔๕ ๑๙ เชียงรำย เวียงชัย เทศบำลต ำบลเวียงชัย

๔๖ ๒๐ เชียงรำย เชียงของ เทศบำลต ำบลห้วยซ้อ

๔๗ ๒๑ เชียงรำย ป่ำแดด โรงช้ำง

๔๘ ๒๒ เชียงรำย เวียงแก่น เทศบำลต ำบลม่วงยำย

๔๙ ๒๓ เชียงรำย แม่ลำว ป่ำก่อด ำ

๕๐ ๒๔ เชียงรำย เมือง ดอยฮำง

๕๑ ๒๕ เชียงรำย แม่จัน จอมสวรรค์

๕๒ ๒๖ เชียงรำย พำน ป่ำหุง่

๕๓ ๒๗ เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ

๕๔ ๒๘ เชียงราย พาน สนัติสขุ

๕๕ ๘ ๑ เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปำกช่อง

๕๖ ๒ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ วังท่ำดี

๕๗ ๙ ๑ แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบำลต ำบลหนองม่วงไข่

๕๘ ๒ แพร่ สอง เทศบำลต ำบลสอง 

๕๙ ๓ แพร่ สูงเม่น บ้ำนกวำง

๖๐ ๔ แพร่ วังชิ้น เทศบำลต ำบลวังชิ้น



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๖๑ ๕ แพร่ หนองม่วงไข่ น้ ำรัด

๖๒ ๖ แพร่ ร้องกวำง ไผ่โทน

๖๓ ๗ แพร่ สูงเม่น ดอนมูล

๖๔ ๘ แพร่ ร้องกวำง เทศบำลต ำบลบ้ำนเวียง

๖๕ ๙ แพร่ สูงเม่น สบสำย

๖๖ ๑๐ แพร่ วังชิ้น แม่ป้ำก

๖๗ ๑๑ แพร่ วังชิ้น แม่เกิ๋ง

๖๘ ๑๒ แพร่ ร้องกวำง แม่ยำงร้อง 

๖๙ ๑๓ แพร่ เมือง เทศบำลต ำบลทุง่โฮ้ง

๗๐ ๑๔ แพร่ เด่นชัย ไทรย้อย

๗๑ ๑๕ แพร่ สูงเม่น ร่องกำศ

๗๒ ๑๖ แพร่ เมือง แม่ยม

๗๓ ๑๗ แพร่ สูงเม่น เวียงทอง

๗๔ ๑๐ ๑ แม่ฮ่องสอน สบเมย ป่ำโปง

๗๕ ๒ แม่ฮ่องสอน ปำย เทศบำลต ำบลปำย

๗๖ ๑๑ ๑ ล ำปำง แม่เมำะ สบป้ำด

๗๗ ๒ ล ำปำง เกำะคำ เทศบำลต ำบลเกำะคำ

๗๘ ๓ ล ำปำง แม่ทะ เทศบำลต ำบลสิริรำช(สันดอนแก้ว)

๗๙ ๑๒ ๑ สุโขทัย สวรรคโลก เทศบำลต ำบลป่ำกุมเกำะ

๘๐ ๒ สุโขทัย เมือง ตำลเต้ีย

๘๑ ๓ สุโขทัย เมือง บ้ำนสวน

๘๒ ๔ สุโขทัย บ้ำนด่ำนลำนหอย วังลึก

๘๓ ๑๓ ๑ อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ เทศบำลต ำบลท่ำปลำ

๘๔ ๒ อุตรดิตถ์ ตรอน หำดสองแคว

๘๕ ๓ อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ สองห้อง

๘๖ ๔ อุตรดิตถ์ บ้ำนโคก เทศบำลต ำบลบ้ำนโคก

๘๗ ๕ อุตรดิตถ์ พิชัย ท่ำสัก

๘๘ ๖ อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบำลต ำบลศรีนพมำศ

๘๙ ๗ อุตรดิตถ์ พิชัย เทศบำลต ำบลในเมือง

๙๐ ๘ อุตรดิตถ์ ตรอน เทศบำลต ำบลตรอน



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๙๑ ๙ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน เทศบำลต ำบลทองแสนขัน

๙๒ ๑๐ อุตรดิตถ์ น้ ำปำด เด่นเหล็ก

๙๓ ๑๑ อุตรดิตถ์ บ้ำนโคก บ่อเบีย้

๙๔ ๑๔ ๑ อุทัยธำนี ทัพทัน เทศบำลต ำบลทัพทัน

๙๕ ๑๕ ๑ กำฬสินธุ์ เมือง เทศบำลต ำบลไผ่

๙๖ ๒ กำฬสินธุ์ เมือง กุดยำงสำมัคคี

๙๗ ๓ กำฬสินธุ์ ท่ำคันโท เทศบำลต ำบลท่ำคันโท

๙๘ ๔ กำฬสินธุ์ เมือง วัดหอไตรปิฏกำรำม

๙๙ ๕ กำฬสินธุ์ เมือง ทุง่ศรีเมืองพัฒนำ

๑๐๐ ๖ กำฬสินธุ์ เมือง หน้ำโรงเล่ือย

๑๐๑ ๗ กำฬสินธุ์ ร่องค ำ เหล่ำอ้อย

๑๐๒ ๘ กำฬสินธุ์ เมือง โพธิไ์ทร

๑๐๓ ๙ กำฬสินธุ์ เมือง วัดป่ำทุง่ศรีเมือง

๑๐๔ ๑๐ กำฬสินธุ์ เมือง หน้ำโรงซ่อม รพช.

๑๐๕ ๑๑ กำฬสินธุ์ นำคู เทศบำลต ำบลนำคู

๑๐๖ ๑๒ กำฬสินธุ์ ยำงตลำด ยำงตลำด

๑๐๗ ๑๓ กำฬสินธุ์ เมือง เทศบำลต ำบลบึงวิชัย

๑๐๘ ๑๔ กำฬสินธุ์ เขำวง กุดสิมคุ้มใหม่

๑๐๙ ๑๕ กำฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ค ำใหญ่

๑๑๐ ๑๖ กำฬสินธุ์ เมือง เทศบำลต ำบลนำจำรย์

๑๑๑ ๑๗ กำฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง ไค้นุ่น

๑๑๒ ๑๘ กำฬสินธุ์ ยำงตลำด หนองอิเฒ่ำ

๑๑๓ ๑๙ กำฬสินธุ์ เมือง ทุง่สระ

๑๑๔ ๒๐ กำฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบำลต ำบลหนองหิน

๑๑๕ ๒๑ กำฬสินธุ์ เมือง วัดใต้โพธิค้์ ำ

๑๑๖ ๒๒ กำฬสินธุ์ ท่ำคันโท เทศบำลต ำบลนำตำล

๑๑๗ ๒๓ กำฬสินธุ์ เมือง หนองล้ินจี่

๑๑๘ ๒๔ กำฬสินธุ์ เมือง ท่ำสินค้ำ

๑๑๙ ๒๕ กำฬสินธุ์ ยำงตลำด หนองตอกแป้น

๑๒๐ ๒๖ กำฬสินธุ์ เขำวง คุ้มเก่ำ



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๑๒๑ ๑๖ ๑ ขอนแก่น ชุมแพ โนนอุดม

๑๒๒ ๒ ขอนแก่น ชนบท ปอแดง

๑๒๓ ๓ ขอนแก่น ชุมแพ วังหินลำด

๑๒๔ ๔ ขอนแก่น เมือง เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ

๑๒๕ ๕ ขอนแก่น ซ ำสูง ห้วยเตย

๑๒๖ ๖ ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม

๑๒๗ ๗ ขอนแก่น แวงน้อย แวงน้อย

๑๒๘ ๘ ขอนแก่น หนองเรือ โนนทัน

๑๒๙ ๑๗ ๑ นครพนม ท่ำอุเทน รำมรำช

๑๓๐ ๒ นครพนม ธำตุพนม เทศบำลต ำบลนำหนำด

๑๓๑ ๓ นครพนม นำแก เทศบำลต ำบลพระซอง

๑๓๒ ๔ นครพนม ปลำปำก หนองเทำใหญ่

๑๓๓ ๕ นครพนม เรณูนคร หนองย่ำงชิ้น

๑๓๔ ๑๘ ๑ นครรำชสีมำ เมือง ตลำด

๑๓๕ ๑๙ ๑ บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบำลต ำบลเขำคอก

๑๓๖ ๒ บุรีรัมย์ หนองหงส์ หนองชัยศรี

๑๓๗ ๓ บุรีรัมย์ เมือง ถลุงเหล็ก

๑๓๘ ๔ บุรีรัมย์ พลับพลำชัย ป่ำชัน

๑๓๙ ๕ บุรีรัมย์ เมือง สองห้อง

๑๔๐ ๒๐ ๑ เลย ปำกชม เทศบำลต ำบลเชียงกลม

๑๔๑ ๒ เลย หนองหิน เทศบำลต ำบลหนองหิน

๑๔๒ ๓ เลย เอรำวัณ เทศบำลต ำบลผำอินทร์แปลง

๑๔๓ ๔ เลย นำแห้ว เหล่ำกอหก

๑๔๔ ๒๑ ๑ ยโสธร ค้อวัง น้ ำอ้อม

๑๔๕ ๒ ยโสธร เลิงนกทำ เทศบำลต ำบลกุดเชียงหมี

๑๔๖ ๓ ยโสธร ค ำเขื่อนแก้ว สงเปือย

๑๔๗ ๔ ยโสธร เมือง ขั้นใดใหญ่

๑๔๘ ๕ ยโสธร มหำชนะชัย ม่วง

๑๔๙ ๒๒ ๑ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบำลต ำบลนำเมือง

๑๕๐ ๒ ร้อยเอ็ด เมือง สะอำดสมบูรณ์



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๑๕๑ ๓ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี หนองพอก

๑๕๒ ๔ ร้อยเอ็ด ทุง่เขำหลวง ทุง่เขำหลวง

๑๕๓ ๒๓ ๑ มหำสำรคำม โกสุมพิสัย ดอนกลำง

๑๕๔ ๒ มหำสำรคำม วำปีปทุม ประชำพัฒนำ

๑๕๕ ๓ มหำสำรคำม โกสุมพิสัย ยำงท่ำแจ้ง

๑๕๖ ๔ มหำสำรคำม ยำงสีสุรำช นำภู

๑๕๗ ๕ มหำสำรคำม ยำงสีสุรำช ยำงสีสุรำช

๑๕๘ ๖ มหำสำรคำม เมือง แก่งเลิงจำน

๑๕๙ ๗ มหำสำรคำม พยัคฆภูมิพิสัย รำษฎร์พัฒนำ

๑๖๐ ๘ มหำสำรคำม ยำงสีสุรำช แวงดง

๑๖๑ ๙ มหำสำรคำม วำปีปทุม หัวเรือ

๑๖๒ ๑๐ มหำสำรคำม แกด ำ โนนภิบำล

๑๖๓ ๑๑ มหำสำรคำม โกสุมพิสัย หนองเหล็ก

๑๖๔ ๒๔ ๑ มุกดำหำร เมือง เทศบำลต ำบลดงเย็น

๑๖๕ ๒ มุกดำหำร นิคมค ำสร้อย นำอุดม

๑๖๖ ๓ มุกดำหำร หนองสูง โนนยำง

๑๖๗ ๔ มุกดำหำร ค ำชะอี ค ำบก

๑๖๘ ๕ มุกดำหำร ดงหลวง เทศบำลต ำบลหนองแคน

๑๖๙ ๒๕ ๑ หนองคำย โพนพิสัย เซิม

๑๗๐ ๒ หนองคำย เมือง เมืองหมี

๑๗๑ ๓ หนองคำย โพนพิสัย ชุมช้ำง

๑๗๒ ๔ หนองคำย โพนพิสัย เหล่ำต่ำงค ำ

๑๗๓ ๕ หนองคำย เมือง เทศบำลต ำบลปะโค

๑๗๔ ๖ หนองคำย เมือง ค่ำยบกหวำน

๑๗๕ ๒๖ ๑ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ เทศบำลต ำบลนำดี

๑๗๖ ๒ หนองบัวล ำภู เมือง กุดจิก

๑๗๗ ๓ หนองบัวล ำภู โนนสัง ปำงกู่

๑๗๘ ๔ หนองบัวล ำภู เมือง นำค ำไฮ

๑๗๙ ๕ หนองบัวล ำภู เมือง หนองบัว

๑๘๐ ๒๗ ๑ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน หนองแก้ว



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๑๘๑ ๒ อ ำนำจเจริญ เมือง คึมใหญ่

๑๘๒ ๓ อ ำนำจเจริญ พนำ ไม้กลอน

๑๘๓ ๔ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม เทศบำลต ำบลเสนำงคนิคม

๑๘๔ ๕ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ เทศบำลต ำบลอ ำนำจ

๑๘๕ ๖ อ ำนำจเจริญ พนำ เทศบำลต ำบลพระเหลำ

๑๘๖ ๗ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน เค็งใหญ่

๑๘๗ ๘ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ โนนงำม

๑๘๘ ๙ อ ำนำจเจริญ เมือง เทศบำลต ำบลนำหมอม้ำ

๑๘๙ ๒๘ ๑ อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร เทศบำลต ำบลโพธิไ์ทร

๑๙๐ ๒ อุบลรำชธำนี เขื่องใน ศรีสุข

๑๙๑ ๓ อุบลรำชธำนี พิบูลมังสำหำร ทรำยมูล

๑๙๒ ๔ อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ หนำมแท่ง

๑๙๓ ๒๙ ๑ บึงกำฬ เซกำ เทศบำลต ำบลศรีพนำ

๑๙๔ ๓๐ ๑ กำญจนบุรี ห้วยกระเจำ เทศบำลต ำบลห้วยกระเจำ

๑๙๕ ๒ กำญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่ำง

๑๙๖ ๓ กำญจนบุรี ท่ำมะกำ เทศบำลต ำบลหนองลำน

๑๙๗ ๔ กำญจนบุรี พนมทวน เทศบำลต ำบลรำงหวำย

๑๙๘ ๓๑ ๑ จันทบุรี ขลุง ตะปอน

๑๙๙ ๒ จันทบุรี สอยดำว สะตอน

๒๐๐ ๓ จันทบุรี เมือง คมบำง

๒๐๑ ๓๒ ๑ ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง บำงเกลือ

๒๐๒ ๓๓ ๑ ชลบุรี เมือง เทศบำลต ำบลนำป่ำ

๒๐๓ ๒ ชลบุรี ศรีรำชำ เทศบำลต ำบลบำงพระ

๒๐๔ ๓ ชลบุรี พนัสนิคม โคกเพลำะ

๒๐๕ ๔ ชลบุรี ศรีรำชำ เทศบำลต ำบลเจ้ำพระยำสุรศักด์ิ

๒๐๖ ๓๔ ๑ ชัยนำท หันคำ ไพรนกยูง

๒๐๗ ๓๕ ๑ นครนำยก ปำกพลี เกำะหวำย

๒๐๘ ๒ นครนำยก องครักษ์ บึงศำล

๒๐๙ ๓ นครนำยก องครักษ์ พระอำจำรย์

๒๑๐ ๔ นครนำยก เมือง เขำพระ



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๒๑๑ ๓๖ ๑ นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวำง

๒๑๒ ๓๗ ๑ ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ เทศบำลต ำบลโคกปีบ

๒๑๓ ๒ ปรำจีนบุรี ประจันตคำม เกำะลอย

๒๑๔ ๓ ปรำจีนบุรี ประจันตคำม บ้ำนหอย

๒๑๕ ๔ ปรำจีนบุรี ประจันตคำม เทศบำลต ำบลโพธิง์ำม

๒๑๖ ๕ ปรำจีนบุรี บ้ำนสร้ำง บำงยำง

๒๑๗ ๖ ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ ท่ำตูม

๒๑๘ ๓๘ ๑ ประจวบคีรีขันธ์ ปรำณบุรี วังก์พง

๒๑๙ ๒ ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำน ร่อนทอง

๒๒๐ ๓ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง เทศบำลต ำบลคลองวำฬ

๒๒๑ ๓๙ ๑ เพชรบุรี เมือง เทศบำลต ำบลหัวสะพำน

๒๒๒ ๒ เพชรบุรี หนองหญ้ำปล้อง ท่ำตะคร้อ

๒๒๓ ๓ เพชรบุรี เมือง ส ำมะโรง

๒๒๔ ๔ เพชรบุรี หนองหญ้ำปล้อง หนองหญ้ำปล้อง

๒๒๕ ๕ เพชรบุรี แก่งกระจำน สองพีน่้อง

๒๒๖ ๔๐ ๑ ลพบุรี โคกส ำโรง ดงมะรุม

๒๒๗ ๒ ลพบุรี เมือง เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ

๒๒๘ ๓ ลพบุรี โคกส ำโรง เกำะแก้ว

๒๒๙ ๔๑ ๑ รำชบุรี จอมบึง รำงบัว

๒๓๐ ๒ รำชบุรี วัดเพลง เกำะศำลพระ

๒๓๑ ๓ รำชบุรี เมือง เขำแร้ง

๒๓๒ ๔ รำชบุรี ปำกท่อ หนองกระทุม่

๒๓๓ ๕ รำชบุรี บำงแพ วัดแก้ว

๒๓๔ ๖ รำชบุรี สวนผ้ึง เทศบำลต ำบลสวนผ้ึง

๒๓๕ ๔๒ ๑ ระยอง แกลง เทศบำลต ำบลเนินฆอ้

๒๓๖ ๒ ระยอง วังจันทร์ พลงตำเอี่ยม

๒๓๗ ๓ ระยอง บ้ำนฉำง เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน

๒๓๘ ๔ ระยอง เมือง ตะพง

๒๓๙ ๔๓ ๑ สมุทรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบลกระดังงำ 

๒๔๐ ๔๔ ๑ สระแก้ว เขำฉกรรจ์ เขำสำมสิบ



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๒๔๑ ๒ สระแก้ว เขำฉกรรจ์ หนองหว้ำ

๒๔๒ ๓ สระแก้ว วัฒนำนคร ห้วยโจด

๒๔๓ ๔๕ ๑ สิงห์บุรี ค่ำยบำงระจัน โพสังโฆ

๒๔๔ ๔๖ ๑ อ่ำงทอง โพธิท์อง บำงเจ้ำฉ่ำ

๒๔๕ ๒ อ่ำงทอง วิเศษชัยชำญ ศำลเจ้ำโรงทอง

๒๔๖ ๔๗ ๑ กระบี่ เมือง หนองทะเล

๒๔๗ ๒ กระบี่ อ่ำวลึก เขำใหญ่

๒๔๘ ๓ กระบี่ ล ำทับ ดินแดง

๒๔๙ ๔ กระบี่ อ่ำวลึก อ่ำวลึกเหนือ

๒๕๐ ๔๘ ๑ ชุมพร เมือง เทศบำลต ำบลขุนกระทิง

๒๕๑ ๒ ชุมพร สวี เขำค่ำย

๒๕๒ ๔๙ ๑ ตรัง ห้วยยอด ทุง่ต่อ

๒๕๓ ๒ ตรัง เมือง ควนปริง 

๒๕๔ ๓ ตรัง ย่ำนตำขำว เทศบำลต ำบลทุง่กระบือ

๒๕๕ ๔ ตรัง กันตัง บำงสัก

๒๕๖ ๕ ตรัง เมือง เทศบำลต ำบลโคกหล่อ

๒๕๗ ๖ ตรัง หำดส ำรำญ หำดส ำรำญ 

๒๕๘ ๗ ตรัง วังวิเศษ วังมะปรำงเหนือ

๒๕๙ ๘ ตรัง เมือง หนองตรุด

๒๖๐ ๙ ตรัง รัษฎำ ควนเมำ

๒๖๑ ๑๐ ตรัง ย่ำนตำขำว โพรงจระเข้ 

๒๖๒ ๑๑ ตรัง นำโยง ละมอ

๒๖๓ ๑๒ ตรัง เมือง บ้ำนโพธิ์

๒๖๔ ๑๓ ตรัง ห้วยยอด เทศบำลต ำบลห้วยยอด

๒๖๕ ๑๔ ตรัง กันตัง โคกยำง

๒๖๖ ๑๕ ตรัง นำโยง นำหมื่นศรี

๒๖๗ ๑๖ ตรัง รัษฎำ คลองปำง

๒๖๘ ๑๗ ตรัง ห้วยยอด เขำขำว

๒๖๙ ๑๘ ตรัง สิเกำ บ่อหิน

๒๗๐ ๕๐ ๑ นครศรีธรรมรำช เชียรใหญ่ แม่เจ้ำอยู่หัว



ที(่รวม) ที(่จังหวัด) จ ำนวน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๒๗๑ ๒ นครศรีธรรมรำช พระพรหม นำพรุ

๒๗๒ ๓ นครศรีธรรมรำช นำบอน ทุง่สง 

๒๗๓ ๔ นครศรีธรรมรำช เชียรใหญ่ เชียรใหญ่

๒๗๔ ๕ นครศรีธรรมรำช เมือง มะม่วงสองต้น

๒๗๕ ๖ นครศรีธรรมรำช ทุง่สง นำไม้ไผ่

๒๗๖ ๗ นครศรีธรรมรำช ทุง่สง เขำโร

๒๗๗ ๘ นครศรีธรรมรำช นำบอน นำบอน

๒๗๘ ๙ นครศรีธรรมรำช ถ้ ำพรรณรำ คลองเส

๒๗๙ ๑๐ นครศรีธรรมรำช ปำกพนัง เกำะทวด

๒๘๐ ๑๑ นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ ก ำโลน

๒๘๑ ๑๒ นครศรีธรรมรำช เมือง ก ำแพงเซำ

๒๘๒ ๑๓ นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ สระแก้ว

๒๘๓ ๑๔ นครศรีธรรมรำช พิปูน กะทูน

๒๘๔ ๑๕ นครศรีธรรมรำช ปำกพนัง ท่ำพญำ 

๒๘๕ ๕๑ ๑ นรำธิวำส สุไหงปำดี ริโก๋

๒๘๖ ๒ นรำธิวำส สุไหงโก-ลก เทศบำลต ำบลปำเลมัส

๒๘๗ ๓ นรำธิวำส สุไหงปำดี โต๊ะเด็ง

๒๘๘ ๕๒ ๑ ปัตตำนี ยะหร่ิง เทศบำลต ำบลตอหลัง

๒๘๙ ๒ ปัตตำนี ปะนำเระ ดอน

๒๙๐ ๓ ปัตตำนี หนองจิก ยำบี

๒๙๑ ๔ ปัตตำนี หนองจิก บำงตำวำ

๒๙๒ ๕ ปัตตำนี เมือง ปูยุด

๒๙๓ ๖ ปัตตำนี สำยบุรี บือเระ

๒๙๔ ๕๓ ๑ พังงำ ตะกั่วทุง่ ถ้ ำ

๒๙๕ ๒ พังงำ ทับปุด โคกเจริญ

๒๙๖ ๓ พังงำ ท้ำยเหมือง ทุง่มะพร้ำว

๒๙๗ ๔ พังงำ เมือง ป่ำกอ

๒๙๘ ๕ พังงำ เมือง ถ้ ำน้ ำผุด

๒๙๙ ๖ พังงำ เมือง ตำกแดด

๓๐๐ ๗ พังงำ เมือง เกำะปันหยี
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รำยชือ่ศูนยพั์ฒนำครอบครัวในชุมชนระดับดี ประจ ำปี ๒๕๕๖

๓๐๑ ๕๔ ๑ พัทลุง บำงแก้ว เทศบำลต ำบลบำงแก้ว

๓๐๒ ๒ พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลนำขยำด

๓๐๓ ๓ พัทลุง ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม

๓๐๔ ๔ พัทลุง เขำชัยสน เทศบำลต ำบลโคกม่วง

๓๐๕ ๕ พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลแหลมโตนด

๓๐๖ ๖ พัทลุง เมือง เทศบำลต ำบลพญำขัน

๓๐๗ ๗ พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลมะกอกเหนือ

๓๐๘ ๘ พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลบ้ำนสวน

๓๐๙ ๙ พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบำลต ำบลล ำสินธุ์

๓๑๐ ๕๕ ๑ ระนอง กระบุรี เทศบำลต ำบลน้ ำจืด

๓๑๑ ๕๖ ๑ ยะลำ เบตง เทศบำลเมืองเบตง

๓๑๒ ๕๗ ๑ สงขลำ ควนเนียง เทศบำลต ำบลบำงเหรียง

๓๑๓ ๒ สงขลำ ระโนด พังยำง

๓๑๔ ๓ สงขลำ สิงหนคร วัดขนุน

๓๑๕ ๔ สงขลำ รัตภูมิ เขำพระ

๓๑๖ ๕ สงขลำ ระโนด คลองแดน

๓๑๗ ๖ สงขลำ ระโนด บ้ำนขำว

๓๑๘ ๗ สงขลำ สทิงพระ จะทิง้พระ

๓๑๙ ๘ สงขลำ นำหม่อม ทุง่ขมิ้น

๓๒๐ ๙ สงขลำ ระโนด ระโนด

๓๒๑ ๑๐ สงขลำ จะนะ คลองเปียะ

๓๒๒ ๑๑ สงขลำ สทิงพระ ท่ำหิน

๓๒๓ ๑๒ สงขลำ หำดใหญ่ คลองอู่ตะเภำ

๓๒๔ ๕๘ ๑ สตูล เมือง เทศบำลต ำบลคลองขุด

๓๒๕ ๒ สตูล ควนกำหลง ทุง่นุ้ย

๓๒๖ ๓ สตูล ควนกำหลง อุใดเจริญ

๓๒๗ ๔ สตูล เมือง ควนขัน

๓๒๘ ๕ สตูล เมือง ต ำมะลัง

๓๒๙ ๖ สตูล เมือง เจ๊ะบิลัง

๓๓๐ ๗ สตูล ละงู แหลมสน
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แนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

 
เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ เกิดความชัดเจน ผู้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจพิจารณาผู้ขอรับเงินอุดหนุน การยื่นขอรับเงิน
อุดหนุน โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง การเก็บรักษาเอกสาร การจัดท าสัญญา
รับเงินอุดหนุน การติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และการด าเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จึงได้อธิบายแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
ผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน จะต้องเป็นบุคคลที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ หากมิใช่ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ซ่ึงผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนมี ดังนี้ 

(๑) กลุ่มสตรีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และชมรมสตรีตั้งแต่สิบคนขึ้นไป 
กลุ่มสตรีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปและชมรมสตรีตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จะต้องด าเนินงานในรูปแบบ

ของคณะบุคคล เช่น มีประธานกลุ่มหรือประธานชมรม กรรมการ เลขานุการ มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือชมรม
ที่ชัดเจน ไม่ใช่กลุ่มหรือชมรมที่จัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่ได้จัดตั้งและด าเนินการมาเป็นเวลา
พอสมควร ที่ส าคัญกลุ่มและชมรมสตรีจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัวด้วย  

(๒) องค์กรเอกชน 
องค์กรเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่นิติบุคคล มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กร มี

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวแต่จัดตั้งและด าเนินการมาเป็น
เวลาพอสมควร ที่ส าคัญองค์กรเอกชนนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัวด้วย 

(๓) มูลนิธิ หรือสมาคม  
มูลนิธิ หรือสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กร มีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน มีรูปแบบการ
ท างานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่จัดตั้งและด าเนินการมาเป็น
เวลาพอสมควร ที่ส าคัญมูลนิธิ หรือสมาคมนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

(๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีการบริหารจัดการและด าเนินการในรูปของคณะท างานที่ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กร กลุ่มประชาชน 
และเครือข่ายครอบครัวในชุมชน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมี
ผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

/(๕) องค์กรปกครองท้องถิ่น ... 
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(๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับเงิน
อุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

(๖) หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 
 
๒. หลักฐานในการยื่นค าขอรับเงินอุดหนุน 

ในการตรวจพิจารณาการยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว นอกจาก
จะพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาหลักฐานในการยื่นค าขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอดังนี้ 

(๑) รายงานการประชุม 
(๑.๑) รายงานการประชุมส าหรับองค์กรภาคเอกชน (กลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน 

มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จะต้องแนบรายงานการประชุมที่มีมตวิ่าได้มอบหมายให้ใครเป็น
ผู้ยื่นค าขอ และจะยื่นค าขอรับการสนับสนุนส าหรับโครงการอะไร ในกรอบวงเงินเท่าใด เพ่ือจัดท ากิจกรรมหรือ
ภารกิจใดบ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องลงชื่อตนในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) ใน
ฐานะผู้ยื่นค าขอ 

(๑.๒) ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ยื่นค าขอ โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๑.๓) ส าหรับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมาย เป็นผู้ยื่นค าขอ 
โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น 

(๒) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
(๓) บัญชีรายชื่อคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตาม (๑.๑) โดยระบุต าแหน่ง

บริหารของคณะบุคคลเหล่านั้นแต่ละคนให้ชัดเจน 
ข้อสังเกต  ชื่อผู้ยื่นค าขอ คือผู้ลงชื่อในแบบค าขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) และเป็นคน

เดียวกันกับผู้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน จึงจะต้องชัดเจนตั้งแต่ต้น แต่หากผู้ยื่นค าขอไม่อาจลงชื่อในสัญญา
รับเงินอุดหนุนได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าแทนได้ 
 
๓. ลักษณะโครงการ 

นอกจากจะต้องตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาลักษณะของ
โครงการที่ยื่นค าขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของโครงการดังนี้ 

 
 

/๓.๑ โครงการภาคเอกชน ...  
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๓.๑ โครงการของภาคเอกชน (โครงการของกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม 
หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) 

(๑) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสตรี นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันครอบครัว หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

(๒) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วน 
(๓) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอ่ืน 

หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และ 
(๔) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในข้อ ๗ ของระเบียบส านักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓.๒ โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)  
(๑) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนและเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ 
(๒) เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติ หรือได้รับ

งบประมาณแต่ไม่เพียงพอ และ 
(๓) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในข้อ ๗ ของระเบียบส านักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓.๓ กรอบวงเงินของโครงการ 
(๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่

เกินสองหมื่นบาท 
(๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่าย

เกินสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่าย

เกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
๓.๔ การรับรองโครงการ 

(๑) โครงการของภาคเอกชน (กลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม หรือศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จะต้องผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ
ชุมชนเขต ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งมี
ภูมิล าเนาเดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน 

(๑.๑) ผู้ขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามที่ก าหนดเป็น
ผู้รับรองให้ได ้

(๑.๒) ผู้รับรองอาจเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ที่มีภูมิล าเนาเดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน 

(๑.๓) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) 
(๒) โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)  

(๒.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

/(๒.๒) ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ...  
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(๒.๒) ส าหรับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้าส่วน

ราชการนั้น 
(๒.๓) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) 

 
๔. ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุน 

๔.๑ โครงการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะที่ก าหนดในระเบียบ 
๔.๒ โครงการที่มีลักษณะซ้ าซ้อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือพ้ืนที่ รวมทั้งโครงการที่ซ้ าซ้อน

กับภารกิจที่ภาครัฐด าเนินการครอบคลุมแล้ว 
๔.๓ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายส านักงาน 
๔.๔ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อน าไปจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร 
๔.๕ โครงการที่มีการจ้างในลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน 
๔.๖ โครงการที่เน้นการจัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ มากกว่าเน้นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 
๔.๗ โครงการที่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐด าเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ 
๔.๘ โครงการที่เป็นการประชุมขององค์กรเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นงานประจ าที่องค์กรนั้นต้อง

ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว 
๔.๙ โครงการที่มุ่งเน้นให้มีการศึกษาดูงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 
๔.๑๐ โครงการที่เน้นการทัศนศึกษา แข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการอบรมให้ความรู้ด้าน

การพัฒนาสตรีหรือครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย 
๔.๑๑ โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอาชีพหรือการสร้างงานสร้างรายได้ เนื่องจากสามารถ

ขอรับการสนับสนุนได้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

๕. ค่าใช้จ่ายโครงการทีส่นับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ประหยัด และเกิดความคุ้มครองใน

ภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก าหนด เช่น  
๕.๑  ค่าตอบแทน 

(๑) วิทยากรในการอบรมวิชาการ (ภาคบรรยาย) และเป็นการอภิปรายไม่เกิน ๓ คน  
- ภาครัฐ ไม่เกิน ๖ ชม./วัน     ๖๐๐ บาท/ชม./คน 
- ภาคเอกชน ไม่เกิน ๖ ชม./วัน  ๑,๒๐๐ บาท/ชม./คน 

(๒) วิทยากรกลุ่มย่อย ไม่เกิน ๖ ชม./วัน ๓๐๐ บาท/ชม./คน จ านวนวิทยากรในแต่ละ
กลุ่มข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ความยากง่ายของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้จ านวนวิทยากรต้องไม่เกิน
กลุ่มละ ๒ คน 

๕.๒ ค่าใช้สอย 
(๑) ค่าอาหารในการฝึกอบรม  

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ราคา
ตามจริงแตไ่ม่เกิน ๘๐ บาท/คน/มื้อ 

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแตไ่ม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/มื้อ 
 

/(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ...  



                                  - ๕ - 
 
(๒)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ราคา
ตามจริงแตไ่ม่เกิน ๒๕ บาท/วัน/คน  

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแตไ่ม่เกิน ๕๐ บาท/วัน/คน 
(๓)  ค่าท่ีพักราคาตามจรงิแตไ่ม่เกิน ๖๐๐ บาท/วัน/คน 
(๔)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

- ในพ้ืนที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซ่ี) คนละไม่เกิน ๑๐๐ บาท (ไป – กลับ) 
- นอกพ้ืนที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซ่ี) (กรณโีครงการที่มกีารศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมนอกพ้ืนที่

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) คนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท (ไป – กลับ) 
(๕)  ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าพาหนะ พิจารณา

สนับสนุนตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตามสภาพของพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงาน ทั้งนี้ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

๕.๓  ค่าวัสดุ  
- วัสดุในการอบรม ไม่เกิน ๕๐ บาท/คน 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์กลุ่ม การท า walk rally เป็นต้น ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน 
๕.๔  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อชุด 
๕.๕  ค่าประสานงาน (ค่าน้ า ไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)  ไม่

เกินร้อยละห้าของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
๕.๖  ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และ

ประหยัด  
(๑)  ค่าเอกสารแบบฟอร์ม/แบบสอบถาม (กรณีโครงการที่เป็นงานวิจัย/การส ารวจข้อมูล) ไม่

เกิน ๕บาท/ชุด 
(๒)  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/ชิ้น   
(๓)  ค่าเกียรติบัตร ไม่เกิน ๑๐ บาท/คน/ชิ้น(ใบ) 
(๔)  ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณโ์สตทัศน์ เช่น เครื่องเสียง จอ LCD เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ 

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/วัน  
(๕)  ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ช่วยจัดกิจกรรมโครงการ/เก็บข้อมูล/น าเข้าและประมวลผล

ข้อมูล ไม่เกิน ๑๐ บาท/ชุด 
(๖)  ค่าวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ส าหรับงานวิจัย) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการที่ไม่สนับสนุน 

๖.๑  ค่าตกแต่งสถานที ่
๖.๒  ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม 
๖.๓  ค่าของที่ระลึก/สมนาคุณวิทยากร หากจ่ายเป็นค่าวิทยากรแล้ว ของรางวัล ค่าจัดท าเสื้อ ค่า

จัดท ากระเป๋า 
 

/๖.๔ ค่าวัสดุส านักงาน ...  
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๖.๔  ค่าวัสดุส านักงาน (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนต่างๆ และค่าติดต่อประสานงาน ให้รวมอยู่ใน

งบบริหารขององค์กร) 
๖.๕  ค่าเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ ทุนการศึกษา และค่าจ้างในลักษณะการ

เหมาจ่ายเป็นรายเดือน 
๖.๖  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการและที่ปรึกษาของโครงการ  
๖.๗  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด 

 
๗. ล าดับความส าคัญของโครงการและองค์กรทีข่อรับการสนับสนุน   

ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการใด คณะกรรมการให้ความส าคัญของโครงการ
ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

(๑) โครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกลุ่มสตรีที่เป็นเครือข่ายของส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๒) โครงการของมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีหรือ
ครอบครัว 

(๓) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๔) หน่วยงานราชการในสังกดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(๕) หน่วยงานราชการอ่ืนที่ไมไ่ด้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข้อควรระวัง 
โครงการที่มีลักษณะวัตถุประสงค์คล้ายกันหากมีหลายองค์กรในพ้ืนที่เดียวกันขอรับการสนับสนุน

จะพิจารณาให้การสนับสนุนเพียงองค์กรเดียว 
กรณหีนึ่งองค์กรส่งโครงการขอรับการสนับสนุนหลายโครงการหรือหลายกิจกรรมจะพิจารณาให้การ

สนับสนุนเพียงหนึ่งโครงการหรือหนึ่งกิจกรรมต่อโครงการ เว้นแต่ กรณีที่โครงการนั้นมีกิจกรรม(ขั้นตอน)ท่ีต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 



ข้อมูลทั่วไป 

 
(แบบ สค. ๐๑) 

แบบขอรับเงินอุดหนุน  
ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์    

โปรดกรอกข้อความแสดงความจ านงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เงินอุดหนุนของส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

๑.  

  ๑.๑ ชื่อองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม………………………………………………..........……....…… 
  ที่ตั้ง……….หมู่ที…่..…ต าบล….........…….อ าเภอ………...……….จังหวัด……....….……..… 
 รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………………………… 

 ๑.๒  ชื่อประธานองค์กร/หัวหน้ากลุ่ม/นายกสมาคม/หัวหน้าชมรม 
   (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ )……………………….......….......…………อายุ…………………ปี 
  โทรศัพท์…....……….……… โทรสาร …………….…………………………………………… 

 ๑.๓ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ..……....จ านวนสมาชิกในปัจจุบัน…….…..คน 
 ๑.๔  องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรมของท่านมีโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี    อายุการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ /คณะท างาน.................................   ปี 
                มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ/คณะท างานตามวาระครั้งล่าสุดเมื่อ................................ 
 ๑.๕ มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานหรือไม่ 
 ไม่มี มี  ปีละ..................................  ครั้ง 

 ๑.๖ วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้งองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม คือ 
๑.๖.๑………………………………………………......................……………………………….. 
๑.๖.๒……………………………………………………………......................…………………. 
๑.๖.๓…………………………………………………………………………......................……. 

 ๑.๗ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม  มีแผนการจดัโครงการ/กิจกรรม ด้านสตรีและครอบครัว ในป ี๒๕๕๖ หรือไม่ 
                   มี                   ไม่มี 

          ถ้ามี  จ านวน…………………… โครงการ/กิจกรรม    ได้แก่ 
 ๑.๗.๑  ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......................................................มีก าหนดด าเนินการเมื่อ....................  

 ๑.๗.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม..................................................... ....มีก าหนดด าเนินการเมื่อ.................... 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุน 

(แบบ สค. ๐๑) 

- ๒ -      

 

๒.   
 
 ๒.๑ ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………................… 

๒.๒  หลักการและเหตุผล / ความส าคัญของปัญหา 
............................................................................... ...........................................................................................

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

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

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

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

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

 ๒.๓ วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๒.๓.๑……………………………………………………………..…………………………….....................……………………… 
 ๒.๓.๒………………………………………………………….……………………….....................……………………………… 
 ๒.๓.๓………………………………………………………………………………….....................……………………………… 

๒.๔  กลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔.๑   ประเภทกลุ่มเป้าหมาย.......................................................................................................... ... 

๒.๔.๒ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ    แบ่งเป็น   หญิง……............ คน    ชาย………...........คน 

รวมจ านวน............................................คน ...................................................ครอบครัว  

 ๒.๕ สถานที่จัดกิจกรรม  ............................................................................................................... .................
ต าบล.....................................................อ าเภอ.....................................จังหวัด....................................... 

 ๒.๖ ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ (กรุณาชี้แจงให้ละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์การให้งบประมาณ เช่น  
             สถานที่ดูงาน หัวข้อวิชา เป็นต้น) 

  ๒.๖.๑……………………………………………………………………………………..……………………………................… 
  ๒.๖.๒……………………………………………………………………………………………...............…………………………. 
  ๒.๖.๓………………………………………………………………………………………................……………………………… 

๒.๗  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตั้งแตว่ันที่………...……เดือน………………………….พ.ศ. .…………………    

 ถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ............................รวมระยะเวลา..................... .......วัน 

 

 

 

 

 

 



(แบบ สค. ๐๑) 
- ๓ - 

๒.๘  งบประมาณท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
        จ านวน…………………….......บาท (…………..…………….……)  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
   ๒.๘.๑  ค่าอาหาร  จ านวน ........ คน x ......... บาท x ......... มื้อ                   รวม..............บาท 

๒.๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน........ คน x ......... บาท x ........มื้อ   รวม...............บาท 
๒.๘.๓ ค่าวิทยากร  จ านวน ........ คน x ......... บาท x จ านวน.........ชม.         รวม................บาท 
๒.๘.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                   รวม ............. บาท 
๒.๘.๕ อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ............. 

๒.๙ ในกรณีที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง  
ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือไม่  ถ้ามี โปรดระบุ 

 ๒.๙.๑ การสนับสนุนงบประมาณจาก.................................................... จ านวน  ......................... บาท 
๒.๙.๒ การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ) ......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๑๐  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
จ านวน……….…………………..คน/ครอบครัว 

๒.๑๑  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
๒.๑๑.๑ …………………………………………………….........………………………………………….……………………… 
๒.๑๑.๒ ................………………………………………………………………………..…………….………………………… 
๒.๑๑๓ .................………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๒.๑๒  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ……………………………………………………...……………………………..................... 
……………………………………………………………………..……………………………...………………………..............……. 

  ๒.๑๓  หากท่านด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้แล้วเสร็จ ท่านมีแผนในการพัฒนาต่อยอดการท างานในอนาคต
หรือไม่อย่างไร 

……………………………………………………………………..……………………………...………………………..............……. 
……………………………………………………………………………..……………………...………………………..............……. 

 

       ลงช่ือ……………………………….……………ผู้ย่ืนค ำขอ        ลงชื่อ……………………….………………ผู้รับรอง 

           (……………………………..………………………)                   (……………….…………..…………………) 

           ต าแหน่ง…………………...........……………                  ต าแหน่ง…………………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำอธิบำยประกอบกำรกรอกแบบขอรับเงินอุดหนุนของส ำนกังำนกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครัว (แบบ สค.๐๑) 

ส่วนที่ ๒    ข้อมูลโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุน 

๒.๑  ชื่อโครงการ :   ระบุชื่อโครงการเต็ม 
๒.๒  หลักการและเหตุผล / ความส าคัญของปัญหา : แสดงให้เห็นถึง ความเป็นมา ความจ าเป็นหรือ

ความส าคัญในการจัดท าโครงการ  
๒.๓  วัตถุประสงค์โครงการ :  ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
๒.๔  กลุ่มเป้าหมาย :   
        -   ระบุประเภทกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครอบครัวเสี่ยง กลุ่มสตรี เยาวชน เป็นต้น 
        -   ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และระบุเป็นจ านวนหญิง /ชาย  
๒.๕  สถานที่จัดกิจกรรม :  ระบุสถานทีจ่ัดกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ชื่อวัด ก  ต าบล ข  อ าเภอ ค  จังหวัด  ง   
๒.๖  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ :  มีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไรบ้าง อธิบายเป็นข้อ ๆ  ให้เห็นลักษณะ    
       กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณ 
๒.๗  ระยะเวลาด าเนินการ :  ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่เริ่มต้น และวัน เดือน  ปี  ที่สิ้นสุดโครงการ 
๒.๘  งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนบัสนุน :  ระบุจ านวนงบประมาณที่ต้องการ รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรม 

(กิจกรรมที่องค์กรหรือกลุ่มจะด าเนินการ) และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน เช่น  
กิจกรรมการฝึกอบรม มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

         -  ค่าอาหาร  จ านวนกี่คน  เป็นเงินเท่าไร 
         -  ค่าวิทยากร  จ านวนกี่ชั่วโมง  เป็นเงินเท่าไร  เป็นต้น 
๒.๙ ในกรณีท่ีส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวัไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียงผู้ขอรับการ

สนับสนุนสามารถขอสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ : ให้ระบุว่าสามารถรับการสนับสนุนทรัพยากรใดจาก
หน่วยงานใด จ านวนเท่าใด  เช่น ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. สนับสนุนงบประมาณจาก อบต.  เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สนับสนุนเอกสารในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

๒.๑๐  ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
๒.๑๑  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการ : โครงการที่ขอสนับสนุนใหป้ระโยชน์ต่อ

องค์กร/กลุ่ม ประชาชน และสังคม ใส่ความคาดหวังที่จะได้รับเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เช่น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอย่างไร และจะด าเนินการต่อไปอย่างไร 

๒.๑๒  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ 
๒.๑๓ ท่านมีแผนในการพัฒนาต่อยอดการท างานในอนาคตหรือไม่อย่างไร : เช่น การขยายกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามผลหลังการเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
๒.๑๔  ผู้ยื่นค าขอ  หมายถึง  ประธานองค์กร/หัวหน้ากลุ่ม/นายกสมาคม/หัวหน้าชมรม 
๒.๑๕  ผู้รับรอง  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต หรือส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งมีภูมิล าเนาเดียวกัน
กับผู้ขอรับเงินอุดหนุน  

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



 
สัญญารับเงินอุดหนุน 

 
              สัญญาเลขที่.............../...............
      

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ .................................................................ต าบล/แขวง..................................
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................เม่ือวันท่ี ........................ 
เดือน.................................... พ.ศ. .............................ระหว่างส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . โดย
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองกลาง  หรือ
.............................................................. ต าแหน่ง....................................................ผู้รบัมอบอ านาจตามค าสั่งท่ี 
........................... ลงวันที่............ เดือน...................... .พ.ศ. ...............แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่งกับ (ระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุน)..................................................... มี
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่........................... หมู่ที่ ... ........... ถนน................................................ ต าบล/แขวง
.......................................... อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................... 
โดย.................................................. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ...........................................ซึ่ง
ต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความ
ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ ผู้ ให้ เงินอุดหนุนตกลงให้เงินอุดหนุนและผู้รับเงินอุดหนุนตกลงรับเงินอุดหนุน จ านวน
...................................บาท (....................................................................................) เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการ/
กิจกรรม.........................................................................................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
..............................ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแล้ว เมื่อวันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. .............. 

 
ข้อ ๒ ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือประกาศส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เก่ียวข้องทุกประการ 
 

ข้อ ๓ ผู้รับเงินอุดหนุนจะเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด.............................................. ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน 
หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด.......................................ก่อนทุกครั้ง 
 

ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินการตามโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติ                    
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยผู้รับเงินอุดหนุนตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด............................................
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ และผู้รับเงิน

แบบ สค. ๐๒ 
 



๒ 

อุดหนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ ตามแบบและภายในเวลาที่
ผู้ให้เงินอุดหนุนก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนน าเงินไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้เงินส่วนนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ผู้ให้เงินอุดหนุนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุนไปจนกว่าจะ
ชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น 

ข้อ ๕ หากผู้รับเงินอุดหนุนมีเงินเหลือจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว  
ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องส่งคืนเงินอุดหนุนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (หากมี) ให้แก่ผู้ ให้เงินอุดหนุนภายใน 
๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ ๖ ในกรณีผู้รับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เงินอุดหนุนจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ โดยจะก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับเงิน
อุดหนุน ไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องชดใช้เงินอุดหนุนคืนให้แก่ผู้ให้เงิน
อุดหนุนตามจ านวนเงินที่ได้รับทั้งหมด หรือตามจ านวนคงเหลือในวันบอกเลิกสัญญาหรือจ านวนเงินที่ผู้ให้เงิน
อุดหนุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับ
แต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันใช้คืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเงินอุดหนุนอีกด้วย 
   

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ   
 
 
ลงชื่อ................................................ผู้ให้เงินอุดหนุน     ลงชื่อ.............................................ผู้รับเงินอุดหนุน 
      (....................................................)                        (....................................................) 
   ต าแหน่ง................................................                ต าแหน่ง................................................           
 
 
ลงชื่อ.................................................. พยาน             ลงชือ่.................................................. พยาน 
     (....................................................)   (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ค าอธิบายการจัดท าสัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๒) 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
ในการท าสัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๒) เมื่อส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(สค.) ได้อนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินอุดหนุน
ตามจ านวนที่อนุมัติแต่ละโครงการให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ขอรับเงินอุดหนุน โดยใช้โครงการที่เก็บไว้หนึ่งชุดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
และเมื่อได้เบิกเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วให้ประสานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมาท าสัญญารับเงินอุดหนุนตาม
แบบฟอร์มสัญญารับเงินอุดหนุนที่ก าหนด (แบบ สค. ๐๒) ซึ่งการเขียนรายละเอียดในสัญญารับเงินอุดหนุน  ให้
เป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

๑. “สัญญาเลขที่../....” ให้ลงเลขที่สัญญา ซึ่งก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับสัญญารับเงิน
อุดหนุนของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในปีงบประมาณนั้น กล่าวคือ โดยเริ่มตั้งแต่สัญญาเลขที่ 
๑/๒๕๕๗, ๒/๒๕๕๗, ๓/๒๕๕๗ ตามล าดับ ไม่ควรใช้เลขสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาอ่ืนของส านักงานฯ 

๒. “สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ...” ให้ระบุสถานที่ท าสัญญา เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

๓. “ต าบล/แขวง...” ให้ระบุชื่อต าบล ซึ่งสถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลนั้น หรือระบุ
ชื่อแขวง ในกรณีสถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในแขวงใดของกรุงเทพมหานคร เช่น ต าบลทะเลชุบศร หรือแขวงทุ่ง
พญาไท เป็นต้น 

๔. “อ าเภอ/เขต...” ให้ระบชุื่ออ าเภอ ซึ่งสถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอนั้น หรือระบุ
ชื่อเขต ในกรณีสถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร เช่น อ าเภอเมืองลพบุรี หรือเขตราชเทวี  
เป็นต้น 

๕. “จังหวัด...” ให้ระบุชื่อจังหวัด ซึ่งสถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น รวมทั้งกรณี
สถานที่ท าสัญญาตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น จังหวัดลพบุรี  หรือกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

๖. “เมื่อวันที่ .. เดือน... พ.ศ. ....” ให้ลงวันที่/เดือน/พ.ศ. ซึ่งเป็นวันที่ที่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ
เงินอุดหนุน เช่น ผู้ขอรับเงินอุดหนุนมารับเงินวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ลงวันที่ดังกล่าวในสัญญา เป็นต้น  

๗. “ระหว่างส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด...” ให้ระบุชื่อจังหวัด
ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค ง
ของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น ส าหรับข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดทับหรือตัดข้อความนั้นออก เช่น ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้น 

๘. “โดย...” ให้ระบุชื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น เช่น นายปวรุจ จุฑาเทพ 
เป็นต้น กรณีผู้รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้ลงชื่อผู้รักษาราชการแทน 
เช่น นายรณพีร์ จุฑาเทพ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น  

ส าหรับส่วนกลาง...ให้ลงชื่อผู้อ านวยการกองกลาง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองกลาง เช่น นางรัตนา สัยยะนิฐี ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง หรือนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง หัวหน้า    
ฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง เป็นต้น 

๙. “ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ...” ให้ระบุเลขที่ค าสั่งจังหวัดนั้น ซึ่งเป็นค าสั่งมอบอ านาจของ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้มอบอ านาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการ
ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๒) ในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุน (ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรี



๔ 

และสถาบันครอบครัว ได้มอบอ านาจเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ วตามค าสั่งส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) เช่น ค าสั่งจังหวัดลพบุรี 
ที่ ๙๐๕/๒๕๕๖ เป็นต้น 

๑๐. “ลงวันที่.. เดือน...พ.ศ. ....” ให้ลงวัน/เดือน/ปี ที่ออกค าสั่งมอบอ านาจของจังหวัดนั้น 
๑๑. “(ระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุน)...” ให้ระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน

กับผู้ขอรับเงินอุดหนุนในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ขอรับเงินอุดหนุนใน
กรณีท่ีผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่อาจมารับเงินอุดหนุนและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนด้วยตนเองได้ 

การระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวข้างต้น ให้ยึดถือชื่อตัวบุคคลเป็นส าคัญ ไม่ค านึงว่าผู้นั้นมี
ต าแหน่งในกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือไม่  

ทั้งนี้ ผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบ ยินยอม หรือได้รับมติจากกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นผู้เสนอโครงการและขอรับเงินอุดหนุนด้วย 

การมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับเงินอุดหนุนแทน ให้ด าเนินการดังนี้ 
(ก) ต้องท าเป็นหนังสือระบุชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการรับมอบอ านาจให้ชัดเจน  
(ข) ลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
(ค) ลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อยสองคน  
(ง) แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ราชการออกให้และรับรอง

ความถูกต้องของส าเนาบัตรดังกล่าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
(จ) น าเอกสารดังกล่าวมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับเงินอุดหนุน  
(ฉ) หนังสือมอบอ านาจจะต้องระบุเรื่องที่ให้ผู้รับมอบอ านาจท าแทนผู้มอบอ านาจให้ชัดเจน เช่น 

“มอบอ านาจให้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนและรับเงินอุดหนุน จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลพบุรี” เป็นต้น เพราะหากมอบอ านาจให้เฉพาะเรื่องใดผู้รับมอบอ านาจย่อมมีอ านาจท าแทน
ได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบนั้นเท่านั้น เช่น “มอบอ านาจให้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน” ผู้รับมอบอ านาจ
ย่อมมีอ านาจเฉพาะลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนเท่านั้น ไม่มีอ านาจรับเงินอุดหนุนจากส านักงานฯ เพราะผู้
มอบอ านาจไม่ได้มอบอ านาจในการรับเงินให้ด้วย เป็นต้น 

(ช) ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจที่ได้รับมอบนั้นให้แก่ผู้อ่ืนอีกไม่ได้ และหากผู้มอบอ านาจตาย
ก่อนผู้รับมอบอ านาจจะท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบ หนังสือมอบอ านาจนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ 

๑๒. “มีทีอ่ยู่เลขท่ี...” ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับเงินอุดหนุน หากผู้รับเงินอุดหนุนมีที่
อยู่มากกว่าหนึ่งแห่งให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามท่ีปรากฏในบัตรประจ าตัวประชาชน  

๑๓. “หมู่ที่ .. ถนน... ต าบล/แขวง...อ าเภอ/เขต...จังหวัด...” ให้ระบุหมู่ที่/ถนน/ต าบลหรือ
แขวง/อ าเภอหรือเขต และจังหวัด ของผู้รับเงินอุดหนุนตามทะเบียนบ้านหรือตามที่ปรากฏในบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

๑๔. “โดย...” ช่องนี้ใช้ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนรับเงินอุดหนุนแทน โดยให้ระบุชื่อ  
ผู้รับเงินอุดหนุนที่เป็นผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันใน
สัญญารับเงินอุดหนุน แต่หากไม่มีการมอบอ านาจให้เว้นว่างช่องนี้ไว้หรือท าเครื่องหมาย “-” 

๑๕. “ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ...” ให้ระบุหนังสือมอบอ านาจฉบับลงวันที่/
เดือน/พ.ศ. โดยจะต้องเก็บหนังสือมอบอ านาจและเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไว้กับสัญญารับเงินอุดหนุน 



๕ 

๑๖. “ข้อ ๑ ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงให้เงินอุดหนุนและผู้รับเงินอุดหนุนตกลงรับเงินอุดหนุน
จ านวน...” ให้ระบุจ านวนเงินอุดหนุนที่ผู้รับเงินอุดหนุนได้รับเป็นตัวเลข และภายในวงเล็บให้ระบุเป็นตัวอักษร 
ซึ่งจ านวนเงินที่แสดงทั้งตัวเลขและตัวอักษรต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าจ านวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรไม่
ตรงกันให้ถือเอาจ านวนเงินตามตัวอักษรเป็นส าคัญ 

๑๗. “เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม...” ให้ระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้ตรงกับชื่อ
โครงการหรือกิจกรรมตามที่ปรากฏในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๑) และหากโครงการหรือกิจกรรมใด
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ระบุชื่อส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น และให้ระบุวัน/เดือน/พ.ศ. ที่ได้อนุมัติ หรือตามวัน/เดือน/พ.ศ. ที่
คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอนุมัติ โดยได้แจ้งให้ทราบนั้น 
ใส่ไว้ในตอนท้ายของข้อ ๑ ในแบบสัญญาดังกล่าว 

๑๘. “ข้อ ๓. และข้อ ๔. ” ให้ระบุชื่อจังหวัด ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดในช่องว่างที่เว้นไว้ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

๑๙. “ลงชื่อ...ผู้ให้เงินอุดหนุน” ให้ลงชื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
ผู้รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด    
ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชื่อในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย 

๒๐. “ลงช่ือ...ผู้รับเงินอุดหนุน” ให้ลงชื่อผู้รับเงินอุดหนุนหรือผู้รับมอบอ านาจให้รับเงินอุดหนุน
ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชื่อในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย 

๒๑. “ลงชื่อ...พยาน” ให้ลงชื่อพยานที่รู้เห็นกับการรับเงินอุดหนุน ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้รับเงินอุดหนุนก็ได้ ทั้งนี้ ควรจะให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ลงชื่อเป็น
พยานในสัญญารับเงินอุดหนุน 

๒๒. สัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค. ๐๒) นี้ ใช้ท าสัญญากับผู้รับเงินอุดหนุนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ดังนั้น ข้อความใดที่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดให้ขีดทับหรือตัดข้อความนี้ออกก็ได้ เช่น “ข้อ ๑ ...ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาเงิน
อุดหนุนหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” เป็นต้น เว้นแต่ความในข้อ ๔ มิให้ขีดทับ
หรือตัดข้อความใดออก 

๒๓. ในการท าสัญญารับเงินอุดหนุน ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จัดท าสัญญาเป็นสองฉบับ โดยให้ผู้รับเงินอุดหนุนยึดถือไว้หนึ่งฉบับ และส านักงานฯ เก็บสัญญาไว้หนึ่งฉบับ 

๒๔. สัญญารับเงินอุดหนุนนี้ มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันกับสัญญารับเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านการ
ตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว จึงไม่ควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความอ่ืนใด
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
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(ตัวอย่าง) 
สัญญารับเงินอุดหนุน 

              สัญญาเลขที่.....๑...../..๒๕๕๗... 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ..ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ..ต าบล/
แขวง..ทะเลชุบศร..อ าเภอ/เขต..เมืองลพบุรี...จังหวัด...ลพบุรี...เมื่อวันที่ ...๑... เดือน..พฤษภาคม... พ.ศ. ...
๒๕๕๖...ระหว่างส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด...ลพบุรี...โดย...นายปวรุจ จุฑาเทพ..ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง หรือพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี..ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งจังหวัด..ลพบุรี..ที่ ...๙๐๕/๒๕๕๖.. ลงวันที่...
๖.. เดือน...มกราคม..พ.ศ. ...๒๕๕๖..แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่งกับ 

(๑) รูปแบบท่ี ๑ กรณีผู้ขอรับเงินอุดหนุนมารับเงินเอง 
(ระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุน)...นายธราธร จุฑาเทพ....... มีที่อยู่เลขที่...๑/๒๓... หมู่ที่ ..๒... ถนน...   

นารายณ์มหาราช......ต าบล/แขวง.....บ้านหม่ี.....อ าเภอ/เขต.....บ้านหม่ี.....จังหวัด... ..ลพบุรี.....โดย
...............................-............................... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ...............-.......................      
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

(๒) รูปแบบท่ี ๒ กรณีผู้ขอรับเงินอุดหนุนมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับเงินแทน 
(ระบุชื่อผู้รับเงินอุดหนุน)...นายรัชชานนท์ จุฑาเทพ....... มีที่อยู่เลขที่...๑๕/๒... หมู่ที่ ..๒... ถนน...

นารายณ์มหาราช.... ต าบล/แขวง.....บ้านหม่ี........ อ าเภอ/เขต....บ้านหม่ี............จงัหวดั.......ลพบุร.ี.......... โดย
......นายรัชชานนท์ จุฑาเทพ.... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ..มอบอ านาจของนายธราธร  
จุฑาเทพ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖...ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงให้เงินอุดหนุนและผู้รับเงินอุดหนุนตกลงรับเงินอุดหนุนจ านวน...
๑๐๐,๐๐๐...บาท (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....) เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม.......ล้อมรักให้ครอบครัวรู้เท่า
ทันความรุนแรง.......ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน หรือส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด........ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ...๗.เดือน...กุมภาพันธ์.... 
พ.ศ. .๒๕๕๖.. 

ข้อ ๒ ผู้รับเงินอุดหนุนยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือประกาศส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ข้อ ๓ ผู้รับเงินอุดหนุนจะเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด...ลพบุรี.........ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน หรือส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด....ลพบุร.ี.....ก่อนทุกครั้ง 
 

ข้อ ๔ ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินการตามโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติ                   
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยผู้รับเงินอุดหนุนตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด....ลพบุรี.........หรือ

แบบ สค. ๐๒ 
 



๗ 

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ และผู้รับเงินอุดหนุน
มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ ตามแบบและภายในเวลาที่ผู้ให้เงิน
อุดหนุนก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนน าเงินไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้เงินส่วนนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ผู้ให้เงินอุดหนุนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุนไปจนกว่าจะ
ชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น 

ข้อ ๕ หากผู้รับเงินอุดหนุนมีเงินเหลือจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว  
ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องส่งคืนเงินอุดหนุนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (หากมี) ให้แก่ผู้ ให้เงินอุดหนุนภายใน 
๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ ๖ ในกรณีผู้รับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เงินอุดหนุนจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ โดยจะก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับเงิน
อุดหนุน ไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องชดใช้เงินอุดหนุนคืนให้แก่ผู้ให้เงิน
อุดหนุนตามจ านวนเงินที่ได้รับทั้งหมด หรือตามจ านวนคงเหลือในวันบอกเลิกสัญญาหรือจ านวนเงินที่ผู้ให้เงิน
อุดหนุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับ
แต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันใช้คืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเงินอุดหนุนอีกด้วย 
  

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ   
 
ลงชื่อ................................................ผู้ให้เงินอุดหนุน     ลงชื่อ.............................................ผู้รับเงินอุดหนุน 
      (...นายปวรุจ จุฑาเทพ...)                                       (...นายธราธร จุฑาเทพ...) หรือ 
       ต าแหน่ง...พมจ. ลพบุรี                              (นายรัชชานนท์ จุฑาเทพ) 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี            ต าแหน่ง................................................ 
           
 
ลงชื่อ.................................................. พยาน             ลงชือ่.................................................. พยาน 
     (....................................................)   (.................................................) 
 



 
(แบบ สค. ๐๓ ) 

แบบรายงานงบเงินอุดหนุน  
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   
๑.  ชื่อองค์กร/กลุ่ม……..............................................................................………………….………………………..... 

ที่ตั้ง………………… หมู่ที…่………………….ต ำบล……………….……………………อ ำเภอ…………….…………………….
จังหวัด…..........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
ชื่อโครงกำร  ……………………….................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์โครงกำร 
๑)............................................................................................................................................ ....................... 
๒)..................................................................................................................................................................  
๓).................................................................................................................................................................. 

๒.  สถำนที่จัดกิจกรรมตำมโครงกำร……………………………………….…………………………………………………………….. 
     ........................................................................ ............................................................................................... 
 ........................................................................................ ...............................................................................  

๓.  รูปแบบกำรจัดโครงกำร/ลักษณะของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยสังเขป………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๔.  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๔.๑  งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร  จ ำนวน ................................................... บำท 
๔.๒  งบประมำณท่ีใช้ไป  จ ำนวน.......................................................................บำท 
๔.๓  งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน.......................................................................บำท 

๕.  ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร  ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ……………….....………พ.ศ. .................................. 
  ถึงวันที่ ………… เดือน……………………………..พ.ศ. …………….รวมระยะเวลำ.................วัน 

๖.  ผลเชิงปริมำณ : ผลกำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในชุมชน    จ ำนวน……….…………………..
คน/ครอบครัว 

๗.  ผลเชิงคุณภำพ : ผลทีเ่กิดขึ้น/กำรเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร  
๗.๑ …………………………………………………………………….........………………………………………….……………………… 
๗.๒ ................…………………………………………………..…………………………………..…………….………………………… 
๗.๓ .................………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



(แบบ สค. ๐๓ ) 
- ๒ - 

 

๘.  จ ำนวนกลุ่ม/องค์กร/ชมรม ฯลฯ  ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร …………………..กลุ่ม/องค์กร 
๙.  ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 

  ๙.๑...................................................................................………........................................................ 
  ๙.๒.......................................................................................……….................................................... 
  ๙.๓........................................................................................………................................................... 

๑๐.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ๑๐.๑....................................................................................................………....................................... 
  ๑๐.๒................................................................................................ ....………....................................... 
  ๑๐.๓....................................................................................................………....................................... 

๑๑.  องค์กร/กลุ่มได้มีกำรประสำนงำนกับ อบต./เทศบำล/ส ำนักงำนเขต/หน่วยงำนของรัฐ ในพื้นที่เพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอะไรบ้ำง 
        ๑๑.๑          ขอรับกำรสนับสนุนสถำนที่/วิทยำกร/งบประมำณ จำก อบต./เทศบำล/ส ำนักงำนเขต/
หน่วยงำนของรัฐ ......................................................................................... .............................................. 
        ๑๑.๒          ขอให้บรรจุโครงกำรด้ำนสตรี/ครอบครัวเข้ำในข้อบัญญัติงบประมำณในปีต่อไป                 
ใน อบต./เทศบำล........................................................................................ ....................... 
        ๑๑.๓          อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................  

๑๒. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สค. ในระดับใด 
                   มำก                          ปำนกลำง                    น้อย 
      สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจได้แก่ ............................................................. ............................................................... 

๑๓. สิ่งที่ท่ำนไม่พึงพอใจต่อกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สค. ได้แก่............................................................. 
        ............................................................................................................................. ............................... 

 
(ลงชื่อ)..............................................................................       ผู้รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรม 

                               (……………………………………………..……………….) 

                   ต ำแหน่ง.................................................................................. 
                             วันที…่…………………เดือน………………..พ.ศ……. 
                   โทรศัพท…์…………………………….………………………………. 

    (ลงชื่อ)………………………………………….……………..      ผู้รบัรองกำรรำยงำนผลโครงกำร 

         (………………………………………...……………………...) 

              ต ำแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มกำรพัฒนำสังคมจังหวัด…..…………………………   

 

  

 

 

 



ภาพ/CD กิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว            

ประจ าปี …………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ศพค.มฐ. ๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
/กระบวนงาน ทีด่ าเนินงาน ใช้งบประมาณ 

(บาท) ระบุลักษณะของทรัพยากร จ านวนทีใ่ห้การสนับสนุน

แบบรายงานมาตรฐานที ่๕ การประสานความร่วมมอืระหว่าง ศพค. กับหน่วยงานอ่ืน
ศพค.................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................วันทีร่ายงาน...............................................ผู้รายงาน.........................................................

รูปแบบการสนับสนุน
ไม่ใช้งบประมาณ ล าดับที่ หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุน หมายเหตุ





หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓๘  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“มอบอํานาจ”  หมายความวา  การที่ผู ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด   
เวนแตการอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ไดมอบอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด   
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ใหแกผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน 

“ผูมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ในการสั่งการอนุญาต  
การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด 

“ผูรับมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนง 
ที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว 

“ศูนยบริการรวม”  หมายความวา  หนวยงานที่รวมงานบริการของสวนราชการเดียวกันหรือ 
ตางสวนราชการมาปฏิบัติราชการรวมกันในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและ
ประชาชน 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๕ การมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
(๒) ความคุมคา  ความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(๔) ไมเปนการเพิ่มข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ  และไมตองผานการพิจารณา 

ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  มากเกินความจําเปน 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ผูมอบอํานาจอาจวาง

แนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเร่ืองการมอบอํานาจโดยไมขัดหรือแยงกับ
พระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใชอํานาจที่มอบอํานาจ
ไปนั้นก็ได 
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มาตรา ๖ ในการมอบอํานาจ  ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่อยูในอํานาจ
หนาที่การปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ  เพื่อใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา  ๕  และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง  อํานาจ  หนาที่  
และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ  เวนแตเปนเร่ืองใดตามกรณีดังตอไปนี้  ผูมอบ
อํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได 

(๑) เปนเร่ืองที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเร่ืองที่โดยสภาพไมอาจมอบอํานาจได 
(๒) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ 
(๓) เปนเร่ืองที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
(๔) เปนเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได 
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาฟองคดี   

และดําเนินคดีดวย 
ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหตองมีการมอบอํานาจ 

ใหดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น  โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอางเพื่อไมมอบอํานาจไมได 
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอาํนาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๒) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๓) กํากับดูแล  และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา  
เมื่อมีการมอบอํานาจแลว  หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบโดยไมถูกตอง

หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
หรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน  และผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได 

มาตรา ๘ การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหชัดเจน
เพียงพอที่จะเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ  
(๒) ชื่อหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
(๓) อํานาจที่มอบ  รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจดวยก็ได 
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มาตรา ๙ การมอบอํานาจยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น 

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติราชการแทน  ผูรับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร  แตตองใชอํานาจที่รับมอบใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจในเรื่องนั้น  รวมทั้ง
ตองจัดทํารายงานผลการใชอํานาจดังกลาวตามหลักเกณฑที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

มาตรา ๑๑ ให  ก.พ.ร.  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงใด ๆ  เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) แนะนําใหผูมอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขการมอบอํานาจใหถูกตอง 
(๒) กําหนดใหสวนราชการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหทราบตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให  ก.พ.ร.  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย  

คําวินิจฉัยของ  ก.พ.ร.  ใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติราชการเรื่องใดที่ไมอาจใชหลักเกณฑ 

การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได  ให  ก.พ.ร.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองนั้นไวเปนการเฉพาะ 

 

หมวด  ๒ 
การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน 

 

 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด  ทั้งในกรณีการมอบอํานาจในสวนราชการ
เดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได  

ในกรณีที่เห็นสมควร  ก.พ.ร.  อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกําหนดหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพื่อใหทุกกระทรวงปฏิบติัก็ได 

มาตรา ๑๓ ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซ่ึงหัวหนากลุมภารกิจมีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงตามมาตรา  ๒๑  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหหัวหนา
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กลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้  โดยใหถือเสมือนหนึ่ง
เปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น 

มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีจัดใหมีการมอบอํานาจภายในกรมของตน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 
มีการกระจายความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแตละดานหรือเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ในการกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ตองมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง  เวนแตในกรณี 
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ  หรือมีเหตุเรงดวนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  หัวหนา
สวนราชการอาจจัดใหมีการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นที่เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและผูมอบอํานาจเห็นวา
ไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปนผูใชอํานาจ   
ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจใหแกผู ดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นก็ได  โดยตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่เปนสวนราชการในกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น  ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล 

(๒) กรณีที่เปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางอธิบดีของกรม
ที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีที่ผูรับมอบอํานาจสังกัด  แลวแจงใหปลัดกระทรวงทราบพรอมดวยเหตุผล 

มาตรา ๑๖ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๓ 
การมอบอํานาจใหแกสวนราชการตางกระทรวง 

 

 

มาตรา  ๑๗  ในการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการตางกระทรวง   เวนแตกรณี
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามหมวด   ๕  ใหกระทําไดเมื่อมีการทําบันทึกความตกลง
ระหวางสวนราชการที่มอบอํานาจและที่รับมอบอํานาจแลวและการมอบอํานาจนั้นตองทําเปนหนังสือ  
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บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใชอํานาจ   
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 

(๑) ขอบเขตอํานาจที่ไดมอบ 
(๒) แนวทาง  นโยบาย  และขอสงวนของการใชอํานาจ 
(๓) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ติดตอไดในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการใชอํานาจ 
ใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจเปนผูลงนามในบันทึก

ขอตกลง  ในกรณีที่เปนการมอบอํานาจระหวางกรมของแตละกระทรวง  ใหอธิบดีของกรมที่เกี่ยวของ
กับการมอบอํานาจเปนผูรวมลงนามในบันทึกขอตกลงดวย 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหสงสําเนาบันทึกความตกลงและหนังสือมอบอํานาจดังกลาว
ใหแก  ก.พ.ร.  ดวย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  มีมติใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดระหวาง
สวนราชการตางกระทรวง  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่มอบอํานาจใหเปนไปตามนั้น  โดยมิให
นําความในมาตรา  ๑๗  มาใชบังคับ  แตทั้งนี้ถาคณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการไวอยางใด  ใหสวนราชการที่เ ก่ียวของมีหนาที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้นดวย 

มาตรา ๑๙ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
การมอบอํานาจใหแกศูนยบริการรวม 

 

 

มาตรา ๒๐ เมื่อมีการจัดต้ังศูนยบริการรวม  ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของศูนยบริการรวมนั้น   ใหแกผูมีหนาที่ปฏิบัติ 
ในศูนยบริการรวม 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

อํานาจที่จะมอบและระยะเวลาในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือ  ก.พ.ร.  กําหนด  โดยไมตองปฏิบัติตามหมวด  ๒  และหมวด  ๓   

มาตรา ๒๑ ใหศูนยบริการรวมจัดทํารายงานแสดงการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๐  และปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ตามที่ไดรับมอบอํานาจให  ก.พ.ร.  ทราบ  ภายในเวลาที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

 

หมวด  ๕ 
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

 

 

มาตรา ๒๒ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่น
ที่สวนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด   
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหาม 
เร่ืองการมอบอํานาจไว  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่
จังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน 
ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อํานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของสวนราชการใด  และสวนราชการนั้นปฏิบัติหนาที่
อยูในจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดนั้น 

(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด   เปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหผูวาราชการ
จังหวัดรายงานตอผูมอบอํานาจเพื่อทราบดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ของผูวาราชการจังหวัดดวย 

มาตรา ๒๔ ใหนายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดดําเนินการมอบอํานาจใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๕ การใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด 
และของผูดํารงตําแหนงใดในจังหวัด  ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๓  แลว  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้น  และ
ในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  
ผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจ 
หยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองที่ไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปนกรณี
ตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได  แตตองแจงการไมมอบอํานาจ
พรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจทราบ  ทั้งนี้  สวนราชการหรือผูดํารงตําแหนง
ที่มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๔  ดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศ 

 

 

มาตรา ๒๗ สวนราชการใดมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตางประเทศ  ใหหัวหนาสวนราชการนั้น
มอบอํานาจทั้งปวงที่จะตองดําเนินการในตางประเทศนั้นใหแกหัวหนาคณะผูแทนและใหหัวหนา 
คณะผูแทนมอบอํานาจใหรองหัวหนาคณะผูแทนหรือบุคคลในคณะผูแทน   

 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ใหสวนราชการ
ซ่ึงกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วางระเบียบ 
การมอบอํานาจใหเหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  
ประสิทธิภาพ  และประหยัด  ในการบริการประชาชน  ตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  คณะรัฐมนตรี
จะมีมติใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบวาดวยการมอบอํานาจ
ใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยจะกําหนดใหระเบียบดังกลาว  อยางนอยตองกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดตองสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
นั้นดวยก็ได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๐ การใดที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจที่เคยดําเนินการตามหลักเกณฑของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปน
การมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๘   วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการมอบอํานาจในการสั่งการ   

การอนุญาต   การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ   หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ 

หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนงนั้น  

อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอ่ืน  หรือผูวาราชการจังหวัด 

เปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 

งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

1. กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก สมร (หน.กลุ่ม) 02 306 8783 
02 306 8685 

- งานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด มัลลิกา " 

- งานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด นุจรี / วันเพ็ญ " 

- งานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด นภารัตน์ / พัชรี " 

- งานประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว มัลลิกา " 

2. กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัว หน.กลุ่ม 02 306 8773 

- งานเงินอุดหนุน ศพค. พรทิพย์ / ศิริพร สันติกุล " 

- งานมาตรฐาน ศพค. ศิริพร สันติกลุ " 

- งานแผนงาน/โครงการ พรทิพย์ / ศิริพร พรหมราช " 

- งานติดตามประเมินผล อภัสนันท์ " 
3. ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า  
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

ศิริกุล (หน.กลุ่ม) 02 306 8774 
02 306 8634 

- งานศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรง    

ในครอบครัว 

อรียาพร / นเรศ / กิตติพงศ์ " 

- งานระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว กรณรงค์ / วงศกร " 

- งานอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ อัจฉพรรณ " 
 

ติดต่อข้อมูลทางเว็บไซต ์
 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.owf.go.th 
ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว www.thaifamily.in.th 
งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง http://stat.thaifamily.in.th  
งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน http://Sorporkor.women-family.go.th  
งานความรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th  
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