
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564



 กิจกรรมย่อย/ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

อ่ืน ๆ
(คน)

รวม
(คน)

องค์กร/
เครือข่าย
(แห่ง)

(พร้อมระบุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/ ผลการ
ด าเนินงาน)

250,000                
250,000                
250,000                 50

1.1 เชิงปริมาณ 1. จ ำนวนหญิงไทย และประชำชนท่ัวไปท่ีมี
ควำมสนใจหรือมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไป
ใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ หรือแต่งงำนกับ
ชำวต่ำงชำติ ได้รับกำรอบรมแนวทำงกำรใช้ชีวิต
 สิทธิและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องต่อกำรใช้ชีวิตใน
ต่ำงประเทศ

50 คน

130,000                 

25

2. จ ำนวนอำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยใน
ต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำและ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ

50 คน

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ

เชิงคุณภาพ 1. หญิงไทย และประชำชนท่ัวไปท่ีมีควำมสนใจ
หรือมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปใช้ชีวิตใน
ต่ำงประเทศ หรือแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองสิทธิตำมกฎหมำย 
วิธีกำรเข้ำถึงสิทธิและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ
 ท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ กำร
ป้องกันกำรถูกกระท ำควำมรุนแรงทุกรูปแบบ 
รวมท้ังเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้กำรใช้ชีวิตร่วมกัน
กับชำวต่ำงชำติ

ร้อยละ 80 (จ ำนวน
 40 คน)

120,000                 

25

2. อำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ     เพ่ิมทักษะ 
ตระหนักถึงคุณค่ำของตนเองและสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ และน ำไปสู่กำรสร้ำงและขยำย
เครือข่ำยอำสำสมัครในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
หญิงไทยท้ังท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

อย่ำงน้อย 3 
เครือข่ำย

รายงานผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

 งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน ปะโยชน์ท่ีประชาชน
ได้รับ

ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท)

แผนคน 
(จ านวน)

ผลคน (จ านวน) (คน / แห่ง)

วันท่ี/
สถานท่ีจัด

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

โครงการขับเคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
1. เสริมสร้างการใช้ชีวิตครอบครัวท่ีม่ันคงของหญิงไทยกับชาวต่างชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำ
แก่หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ

 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กยผ.)



ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video 
Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่
หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 1

1,800 1,800 อำสำสมัคร
คนไทยซ่ึง
เป็น
เครือข่ำย
หญิงไทยใน
ต่ำงประเทศ
 และ
ผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำท่ี
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว 
วิทยำกร
และผู้
สังเกตกำรณ์

4 66 70 วันท่ี 24 
มกรำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 ศปก.สค. 
ช้ัน 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video
 Conference) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้
ค าปรึกษาแก่หญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ คร้ังท่ี 1 ใน
รูปแบบกำรประชุม e-meeting ผ่ำนระบบ Conference (ระบบ
 ZOOM) ในวันท่ี 24 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.สค. ช้ัน
 3 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยอำสำสมัครคนไทยซ่ึงเป็น
เครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ และผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ีกรม
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว วิทยำกรและผู้สังเกตกำรณ์ 
จ ำนวน 70 คน หัวข้อในการประชุม 1) ควำมสมดุลท่ีลงตัวใน
ภำวะวิกฤต (Life balance in crisis) เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง
ก ำลังใจ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือ
และสร้ำงสมดุลของชีวิตในบทบำทสมำชิกในครอบครัวและ
อำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในช่วงสถำนกำรณ์ Covid -19 2) 
บทบำทอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ใน
ต่ำงประเทศ : e-learning อพม.ต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรช้ีแจง
แนวทำงกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนอำสำสมัคร หลักสูตร e-learning 
อพม.ต่ำงประเทศและกำรช่วยเหลือคนไทยต่ำงประเทศในช่วง
สถำนกำรณ์ ผลผลิตเชิงปริมาณ จ ำนวนอำสำสมัครเครือข่ำย
หญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพใน
กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ 25 คน 
ผลผลิตเชิงคุณภาพ อำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพ เพ่ิมทักษะ ตระหนักถึง
คุณค่ำของตัวเองและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และน ำไปสู่กำรสร้ำง
และขยำยเครือข่ำยอำสำสมัครในกำรให้ควำมช่วยเหลือหบญิงไทย
 ท้ังท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำง 2 เครือข่ำย

เน่ืองจำกสถำนกำร์
แพร่ระบำดโรคไวรัส 
โควิด-19 จึงจัด
ประชุม e-meeting 
ผ่ำนระบบ 
Conference (ระบบ
 ZOOM)

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video 
Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่
หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 2

6,000                     6000 2 69 71 วันท่ี 7 
กุมภำพันธ์ 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 ศปก.สค. 
ช้ัน 3

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video Conference) เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 2 ใน
รูปแบบกำรประชุม e-meeting ผ่ำนระบบ Conference (ระบบ ZOOM) ในวันท่ี 7 
กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.สค. ช้ัน 3 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 71 คน เพศ
หญิง ประกอบด้วยวิทยำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกร และเครือข่ำยหญิงไทยใน
ต่ำงประเทศ จำกจ ำนวน 16 ประเทศในยุโรปและเอเชีย หัวข้อในกำรประชุม 1) กำรอภิปรำย
หัวข้อร่วมพลังจิตอำสำในกำรต้อนรับน้องใหม่ในยุโรป 2) กำรบรรยำยหัวข้อ “พลิกวิกฤตโควิด
ให้เป็นโอกำส” มีเน้ือหำเก่ียวกับกำรใช้วิกฤตให้เป็นโอกำสในกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพท่ีดีใน
ครอบครัว สร้ำงวิธีกำรและนวัตกรรมในกำรช่วยเหลือคนไทยในสถำนกำรณ์ COVID – 19 ของ
เครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ ผลผลิตเชิงปริมำณ จ ำนวนอำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยใน
ต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำและช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหำ 25 คน ผลผลิตเชิงคุณภำพ อำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพ เพ่ิมทักษะ ตระหนักถึงคุณค่ำของตัวเองและสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้และน ำไปสู่กำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยอำสำสมัครในกำรให้ควำมช่วยเหลือหบญิงไทย
 ท้ังท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำง 2 เครือข่ำย ผลลัพธ์ท่ีได้จำกกำรประชุม 1. 
จำกข้อเสนอแนะของเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ สค. ได้ประสำนกรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร เพ่ือจัดท ำช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรไลน์กลุ่มอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์ในต่ำงประเทศ 2. ประสำนจำกสหสตรีไทยในยุโรป ประเทศกรีซ และชมรมส่ือ
สัมพันธ์คนไทยในยุโรป ประเทศเยอรมนี ขอเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศของ 
สค. 3. คลิปวิดิโอควำมรู้จำกหัวข้อกำรบรรยำย จ ำนวน 4 บทเรียน เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์กรม สค., เว็บไซต์ yingthai.dwf.g0.th , facebook page กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว, facebook page yingthainet และช่อง Youtube DWF.Channel 4. 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมซ่ึงเป็นเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ ประเทศกรีซ ได้เขียนบทควำม
เร่ือง จำกคดี...สู่อำสำ โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรอบรมออนไลน์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบกำรณ์จำกเครือข่ำยหญิงไทยรุ่นพ่ี เพ่ือน ำมำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงและ
ตัวอย่ำงกำรขับเคล่ือนงำนจิตอำสำของเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ กำรพัฒนำงำนและ
แผนกำรขับเคล่ือนงำนต่อไป ๑.จัดท ำแผนงำนขับเคล่ือนกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ืองอีกจ ำนวน  4 
คร้ัง เช่น กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในต่ำงประเทศ, กองทุนจัดสวัสดิกำรสังคมและองค์กร
สำธำรณประโยชน์,กำรประชุมสำมัญประจ ำปีของเครือข่ำยหญิงไทยในยุโรป และกำรขยำย
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศท่ียังไม่ได้ร่วมด ำเนินงำนกับ สค. ๒.จัดท ำส่ือ
องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิตในครอบครัว 3. เชิญหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจในกำรดูแลคนไทยใน
ต่ำงประเทศ ร่วมบูรณำกำรขับเคล่ือนงำนภำรกิจและเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมออนไลน์คร้ังต่อไป 
เช่น กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นต้น

เพ่ือให้อำสำสมัครคน
ไทยซ่ึงเป็นเครือข่ำย
หญิงไทยใน
ต่ำงประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ 
เพ่ิมทักษะ และ
น ำไปสู่กำรสร้ำงและ
ขยำยเครือข่ำย
อำสำสมัครในกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
หญิงไทย ท้ังท่ีพ ำนัก
อยู่ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

เน่ืองจำกสถำนกำร์
แพร่ระบำดโรคไวรัส 
โควิด-19 จึงจัด
ประชุม e-meeting 
ผ่ำนระบบ 
Conference (ระบบ
 ZOOM)



ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video 
Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่
หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 3 ตอน “สตรีไทยใกล้ชิด Get rid 
COVID”

1,800 5 88 93  วันท่ี 8 
มีนาคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 ศปก.สค. 
ช้ัน 3
รูปแบบการ
ประชุม 
e-meeting
 ผ่านระบบ 
Conference
 (ระบบ 
ZOOM)

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 3 ตอน “สตรีไทยใกล้ชิด 
Get rid COVID” ในวันท่ี 8 มีนำคม 2564 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวนท้ังส้ิน 93 คน คือ เพศหญิง 
จ ำนวน 88 คน และเพศชำย จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วยวิทยำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
และเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 13 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในยุโรปและเอเชีย ได้แก่ 
ประเทศกรีซ ญ่ีปุ่น นอร์เวย์ ไทย ฝร่ังเศส เยอรมนี สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย 
อังกฤษ อิตำลี และฮ่องกง รูปแบบกำรประชุมฯ 1 กำรบรรยำยในหัวข้อ บทบำทภำครัฐ: กำรช่วยเหลือ
หญิงไทยในต่ำงแดนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID มีเน้ือหำเก่ียวกับบทบำทภำครัฐในกำรช่วยเหลือคนไทย
ในต่ำงประเทศ ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19 และกำรคุ้มครอง/ดูแลคนไทยในต่ำงประเทศ 
2 กำรบรรยำยในหัวข้อ “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid Covid” มีเน้ือหำเก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด - 19 ในปัจจุบันท่ัวโลกและของประเทศไทย แนวทำงกำรด ำเนินงำนเร่ืองวัคซีน
ของรัฐบำลและกำรคลำยวิตกกังวลท่ีเกิดจำกภำวะตึงเครียดทำงร่ำงกำยและจิตใจของครอบครัวท่ีมี
สมำชิกติดเช้ือโควิด – 19 กำรบรรยำยในหัวข้อ “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid Covid” ช่วงท่ี 2 มีเน้ือหำ
เก่ียวกับกำรเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนและผลข้ำงเคียง กำรป้องกันตัวเองจำกโควิด - 19  และข้อมูลท่ีควร
รู้เก่ียวกับวัคซีน กำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “บทบำทของสตรีไทย” มีเน้ือหำเก่ียวกับบทบำทของสตรี
ไทยในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรับบทบำทของสตรีไทยหลัก ๆ คือ ควำมรัก เสียสละ อดทน และสติ 
ปัจจุบันก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลท ำให้บทบำทของสตรีไทยในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เปล่ียนไป ผลผลิตเชิงปริมำณ
 จ ำนวนอำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพในกำรให้
ค ำแนะน ำปรึกษำและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ 25 คน ผลผลิตเชิงคุณภำพ อำสำสมัครเครือข่ำย
หญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพ เพ่ิมทักษะ ตระหนักถึงคุณค่ำของตัวเอง
และสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และน ำไปสู่กำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยอำสำสมัครในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
หบญิงไทย ท้ังท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำง 1 เครือข่ำย กำรพัฒนำงำนและแผนกำร
ขับเคล่ือนงำนต่อไป 1) น ำแนวทำงกำรพัฒนำงำนจำกกำรประชุมออนไลน์ฯ คร้ังท่ี 1 และ 2 มำ
ด ำเนินกำรแล้ว คือ กำรเชิญสถำนเอกอัครรำชทูตไทยในประเทศต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรประชุม โดยในคร้ังน้ี
 มีสถำนเอกอัครรำชทูตท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 3 แห่ง คือ 1) สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
ออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยเอกอัครรำชทูต กำนติมน รักษำเกียรติ เข้ำร่วม 2) สถำนเอกอัครรำชทูต 
ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยอัครรำชทูตท่ีปรึกษำและกงสุล สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
สตอกโฮล์ม และ 3) เจ้ำหน้ำท่ีจำกสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และใน
โอกำสต่อไปจะประสำนเรียนเชิญกรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ บูรณำกำรกิจกรรม 
เพ่ือขับเคล่ือนงำนภำรกิจในรูปแบบอ่ืนต่อไป 2) กยผ. จัดท ำแผนงำนขับเคล่ือนกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง
อีกจ ำนวน 3 คร้ัง เช่น กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในต่ำงประเทศ กองทุนจัดสวัสดิกำรสังคมและ
องค์กรสำธำรณประโยชน์
กำรประชุมสำมัญประจ ำปีของเครือข่ำยหญิงไทยในยุโรป และกำรขยำยควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
หญิงไทยต่ำงประเทศท่ียังไม่ได้ร่วมด ำเนินงำนกับ สค. ส ำหรับกำรประชุมคร้ังท่ี 4 สค. ร่วมกับเครือข่ำย
หญิงไทย
ในยุโรป (Thai Women Network in Europe) และเครือข่ำยคนไทยในญ่ีปุ่น (Thai Network in 
Japan) หำรือกำรจัดประชุมและหัวข้อกำรเสวนำ/บรรยำย ภำยใต้แนวคิดงำนวันสตรีสำกล 2564 
“เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ควำมเสมอภำคร่วมตัดสินใจ ไร้ควำมรุนแรง” โดยมีกำรเสวนำเก่ียวกับ
กำรเสริมพลังสตรีไทยสู่ควำมเสมอภำคด้ำนกำรงำนอำชีพในต่ำงแดน และเสริมพลังอำชีพหญิงไทยใน
ต่ำงแดน: จำกแรงบันดำลใจ สู่กำร
ต่อยอดทำงธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซ่ึงเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์แก่ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำ
สตรีและครอบครัวท้ัง 9 แห่งต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video 
Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่
หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 4 ในหัวข้อ เสริมพลังสตรี “หน่ึง
สมอง - สองมือ: เสริมพลังสตรีไทยสู่ควำมเสมอภำคด้ำนกำรงำนอำชีพในต่ำง
แดน”

4,800 88 วันอาทิตย์ท่ี
 21 มีนาคม
 2564 ณ 
ห้องประชุม
 ศปก.สค. 
ช้ัน 3  
รูปแบบการ
ประชุม 
e-meeting
 ผ่านระบบ 
Conference
 (ระบบ 
ZOOM)

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (Video Conference) เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยอำสำสมัครให้ค ำปรึกษำแก่หญิงไทยท่ีแต่งงำนกับชำวต่ำงชำติ คร้ังท่ี 4 ในหัวข้อ เสริมพลังสตรี
 “หน่ึงสมอง - สองมือ: เสริมพลังสตรีไทยสู่ควำมเสมอภำคด้ำนกำรงำนอำชีพในต่ำงแดน” ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ช้ัน 3 กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว (สค.) ผ่ำนระบบ ZOOM โดยจัดข้ึนเม่ือวันอำทิตย์ท่ี 21 มีนำคม 2564 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
ฯ จ ำนวนท้ังส้ิน 88 คน ประกอบด้วยวิทยำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกร สค. และเครือข่ำย
หญิงไทยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 18 ประเทศ ในทวีปยุโรปและเอเชีย ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส อิตำลี 
สหรำชอำณำจักร สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กรีซ เบลเยียม สวีเดน มำเลเซีย ตุรกี สเปน 
ออสเตรเลีย ฮังกำรี สหรัฐอเมริกำ บรัสเซลส์ และไทย 1) กำรเสวนำในหัวข้อ “สองมือสร้ำงอำชีพสร้ำง
ครอบครัว - ของทอดไทยในตลำดนัดฝร่ังเศส” โดย นำงพิสมัย อ็องเจอลินี ได้แบ่งปันประสบกำรณ์กำร
สร้ำงอำชีพในต่ำงประเทศท่ีประสบควำมส ำเร็จ โดยมีพ้ืนฐำนมำจำกแนวคิดท่ีต้องกำรเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยและควำมเป็นไทยสู่ชำวต่ำงชำตติ ท ำให้มีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน รวมถึงจิตใจท่ีอยำกแบ่งปัน
จึงท ำให้เกิดช่องทำงเผยแพร่สูตรกำรท ำอำหำรผ่ำนยูทูป (YouTube) เพ่ือเป็นแนวทำงกำรสร้ำงอำชีพ
ให้แก่หญิงไทยท่ีอำศัยอยู่ในต่ำงประเทศ รวมถึงเป็นประโยชน์และช่วยสร้ำงอำชีพให้กับผู้ติดตำมได้
อย่ำงแท้จริง ท้ังน้ี ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกำรเสริมพลังสตรีในกำรสร้ำงอำชีพว่ำควำมเท่ำเทียมกัน
ระหว่ำงหญิงชำย กำรเสริมสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว และกำรหำสมดุลด้ำนเวลำระหว่ำงกำร
ประกอบอำชีพกับกิจกรรมภำยในครอบครัวเป็นเร่ืองส ำคัญ 2) กำรเสวนำในหัวข้อ “หน่ึงสมองสร้ำง
โอกำส - ป่ินโตจักรยำนสู่โรงงำนลูกช้ินและป่ินโตออนไลน์” โดย นำงณัฐธิณี อิชิยำม่ำ ได้แบ่งปันแนว
ทำงกำรประกอบอำชีพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จมีพ้ืนฐำนมำจำก
แนวคิดในกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอและเช่ือม่ันในศักยภำพของตนเอง ซ่ึงวิทยำกรได้เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมสร้ำงอำชีพจำกหน่วยงำนภำครัฐของไทย และได้น ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปต่อยอดสร้ำง
อำชีพในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยกับชำวต่ำงชำติซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรต่อยอดธุรกิจ 
ท้ังน้ี ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรเร่ิมต้นประกอบอำชีพในต่ำงประเทศ โดยต้องศึกษำและปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของประเทศท่ีตนอำศัยอยู่ รวมถึงได้แบ่งปันประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนจิตอำสำร่วมกับ
เครือข่ำยคนไทยในญ่ีปุ่น 3) กำรบรรยำยในหัวข้อ “เสริมพลังอำชีพหญิงไทยในต่ำงแดน: จำกแรง
บันดำลใจ สู่กำรต่อยอดทำงธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)” โดย นำงสำวจุฑำทิพย์ ตำฬุมำศ
สวัสด์ิ แบ่งปันแนวคิดเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นกำรประกอบธุรกิจท่ีมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและให้ธุรกิจด ำรงอยู่ได้โดยไม่คำดหวังผลก ำไรเป็นหลัก โดยกล่ำวถึงควำมส ำคัญและ
คุณค่ำของกำรด ำเนินงำนด้ำนจิตอำสำเพ่ือช่วยเหลือสังคมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง
แนวทำงกำรประยุกต์กำรด ำเนินงำนด้ำนจิตอำสำควบคู่กับกำรประกอบธุรกิจท่ีจะสร้ำงผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคม ผลผลิตเชิงปริมำณ จ ำนวนอำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒำนศักยภำพในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ 25 คน ผลผลิตเชิง
คุณภำพ อำสำสมัครเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรส่งเสริมและพัฒำนศักยภำพ กำรพัฒนำ
งำนและแผนกำรขับเคล่ือนงำนต่อไป 1) กยผ. จัดท ำแผนงำนขับเคล่ือนกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ืองอีกจ ำนวน
 2 คร้ัง อำทิ กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัว และกำรประยุกต์ควำมเป็นไทยให้เข้ำกับวิถีชีวิต
ในต่ำงแดน กองทุนจัดสวัสดิกำรสังคมและองค์กรสำธำรณประโยชน์ กำรประชุมสำมัญประจ ำปีของ
เครือข่ำยหญิงไทยในยุโรป และกำรขยำยควำมร่วมมือกับเครือข่ำยหญิงไทยในต่ำงประเทศท่ียังไม่ได้
ร่วมด ำเนินงำนกับ สค. 2) กำรประชุมฯ ได้สร้ำงเครือข่ำยและทีมวิทยำกรเฉพำะด้ำนท่ีสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของ สค. จึงได้รวบรวมรำยช่ือและข้อมูลของวิทยำกร 
บรรจุในท ำเนียบเครือข่ำยเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลของ สค. และเพ่ือประโยชน์ในอนำคตต่อไป



6,196,100             
1     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 6,196,100             

 1. ถ่ายทอดและขับเคล่ือนแผนการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 320,000                120
1.  มีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอด
ยุทธศำสตร์ สค. สู่กำรปฏิบัติ

1 คร้ัง 251,460                 225617 60 12 55 67 วันท่ี 5 - 6 
พฤศจิกำยน
 2563 ณ 
โรงแรม
แคนทำรี 
อมตะ บำง
ปะกง 
จังหวัดชลบุรี

 - แผนปฏิบัติรำชกำร
รำยปี พ.ศ. 2564 
ของกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว

 2. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สค.ท่ีเข้ำร่วม
กำรจัดท ำกรอบกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร
และงบประมำณประจ ำปี

ร้อยละ 100

 3. จ ำนวนกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติ กำรติดตำม
 และประเมินผล

1 คร้ัง

    1.2 ถ่ำยทอดและขับเคล่ือนแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรี ครอบครัว และ
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ

68,540                   บุคลำกร สค. รับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรในกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดและขับเคล่ือนแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรี ครอบครัว และควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ คร้ังท่ี 1 19580.1 60 10 30 40

ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี กสค. กยผ. สลก. และวิทยากร 
จ านวน 40 คน

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดและขับเคล่ือนแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรี ครอบครัว และควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ คร้ังท่ี 2

46215.49 27 102 129

วมจ ำนวน 129 คน  
 - ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี กสพ. กคอ. หน่วยข้ึนต้น และ
วิทยำกร  จ ำนวน 40 คน  
 - ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว ท้ัง ๙ แห่ง เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในรูปแบบกำร
ประชุม E-meeting ผ่ำนระบบ Conference จ ำนวน 89 คน

 2. พัฒนากลยุทธ์และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานด้านสตรี
และครอบครัว

 เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ สค.และถ่ำยทอด        แก่บุคลำกร
 สค.เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
เวลำท่ีก ำหนด      ตำมปฏิทินงบประมำณ

ร้อยละ 100

280,000                100

    2.1 พัฒนำกลยุทธ์และมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรีและครอบครัว และควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ (จ ำนวน 2 คร้ัง)

2. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สค. ท่ีจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรส ำหรับจัดท ำ  ค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณได้แล้ว
เสร็จภำยใน

ร้อยละ 100

280,000                 100

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว  

    1.1 ทบทวนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
 พ.ศ. 2564

 เชิงปริมาณ  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2564 ของกรม สค. ให้มีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเตรียมพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กำรประชุมดังกล่ำว ผู้บริหำร และบุคลำกร สค. ร่วมกันทบทวนผล
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รัฐบำลมีรัฐบำลมี
นโยบำยและ
มำตรกำรให้ส่วน
รำชกำรปรับ
โครงกำร/กิจกรรม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19
นโยบำยและ
มำตรกำรให้ส่วน
รำชกำรปรับ
โครงกำร/กิจกรรม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19)



 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ประจ าปี 2564

3. ร้อยละของข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำม
ประเมินผลได้ถูกถ่ำยทอดให้หน่วยงำนในสังกัด
ทรำบ

250,000                70

    3.1. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี คร้ังท่ี 2/2563

875 875 1 26 27

วันศุกร์ท่ี 16
 ตุลำคม 
2563 เวลำ 
13.00 - 
16.00 น. ณ
 ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

กผง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี คร้ังท่ี 2/2563  โดยมีนำงสำววิจิตำ รชตะนันทิกุล รองอธิบดี
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว เป็นประธำนกำรประชุม และ
นำงสำวสุนีย์ ศรีสง่ำตระกูลเลิศ องอธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว เป็นประธำนคณะท ำงำน และมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
จ ำนวน 27 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี
   1) ท่ีประชุมรับทรำบกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ.2564
   2) มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้กรอบวงเงินรำยกำรจัดหำงำนมหกรรม
ด้ำนสตรีและครอบครัวของ กยผ. จ ำนวน 4,000,000 บำท หำกไม่
เพียงพอขอให้น ำเสนอท่ำนอธิบดีเพ่ือขอรับกำรจัดสรรเพ่ิมเติม รวมท้ัง
มอบให้กลุ่มกำรคลังและพัสดุ ประสำนงำนกับ สป.พม.อย่ำงใกล้ชิด
   3) ท่ีประชุมรับทรำบโครงกำรส ำคัญของสค. ท่ีผ่ำนมติ ครม. ท้ัง้ิน 7
 โครงกำร และเห็นชอบให้กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จัดท ำโครงกำร
พร้อมรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยให้ กยผ. ภำยขในส้ินเดือน ธันวำคม 2563
   4) เห็นชอบให้กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำลงข้อมูลในระบบ eMENSCR
 ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563

    3.2. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี คร้ังท่ี 3/2564

6,000                   4800 4 28 32

วันจันทร์ท่ี 
23 
พฤศจิกำยน
 2563
เวลำ 09.30
 - 16.00 น.
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ิวขำว 
ช้ัน 3 สค

กผง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี คร้ังท่ี 3/2563โดยมีนำงสำว  สิริวรรณ  เย็นต้ัง ผู้อ ำนวยกำร
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ปฏิบัติหน้ำท่ี ประธำนคณะท ำงำน และ
มีผู้บริหำร คณะท ำงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
จ ำนวน 32 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี
   1) มติท่ีประชุมเห็นชอบในกำรปรับเปล่ียน/แก้ไขรำยละเอียดกำร
ทบทวนผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรมหลัก 
ประกอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของ สค.
    2) มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้กรอบวงเงินรำยกำรจัดหำงำน
มหกรรมด้ำนสตรีและครอบครัวของ กยผ. จ ำนวน 4,000,000 บำท 
หำกไม่เพียงพอขอให้น ำเสนอท่ำนอธิบดีเพ่ือขอรับกำรจัดสรรเพ่ิมเติม 
รวมท้ังมอบให้กลุ่มกำรคลังและพัสดุ ประสำนงำนกับ สป.พม.อย่ำง
ใกล้ชิด
   3) ท่ีประชุมรับทรำบโครงกำรส ำคัญของสค. ท่ีผ่ำนมติ ครม. ท้ัง้ิน 7
 โครงกำร และเห็นชอบให้กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จัดท ำโครงกำร
พร้อมรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยให้ กยผ. ภำยขในส้ินเดือน ธันวำคม 2563
   4) เห็นชอบให้กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำลงข้อมูลในระบบ eMENSCR
 ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563



     3.3. ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 3/2563

2,850                   2530 4 21 25

วัน
พฤหัสบดีท่ี 
26 
พฤศจิกำยน 
 2563 เวลำ
 9.30 – 
15.00 น. 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

กยง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.30 – 15.00 
น.  ณ ห้องประชุมริบบ้ินขำว ช้ัน 3 สค. โดยมีนำงสำว  สิริวรรณ  เย็น
ต้ัง ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน ปฏิบัติหน้ำท่ี ประธำน
คณะท ำงำน และมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 
25 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี                                 
   1) เห็นชอบแนวทำง กำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบแนวคิด 
Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and 
Performance Version 2017 by COSO เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ 
และจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                 
   2) ขอให้กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ด ำเนินกำรจัดท ำ “แบบฟอร์ม
ประเมินระดับ  ควำมเส่ียง กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ” และ แบบฟอร์ม (ร่ำง) แผน
บริหำรควำมเส่ียง กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

     3.4. ประชุมพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ คร้ังท่ี 
2/2563

1,050                   840 3 21 24

วันจันทร์ท่ี 
28 ธันวำคม
 2563
เวลำ 09.00
 – 12.00 น.
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

กผง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ คร้ังท่ี 2/2563  โดยมีนำงจินตนำ  จันทร์บ ำรุง อธิบดี
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว เป็นประธำนกำรประชุม และมี
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 24 คน  ท่ำนอธิบดี มีข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี
   1) กำรต้ังช่ือโครงกำรควรต้ังช่ือเป็นภำพใหญ่ ไม่เฉพำะเจำะจง
เกินไป 
   2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพครอบครัว และโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกลไกด้ำนครอบครัว ของ กสค. ควรน ำมำยุบรวมอยู่ภำยใต้
โครงกำรเดียวกัน เน่ืองจำกกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ครอบครัว 
กับกำรพัฒนำกลไกด้ำนครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถท ำไป
พร้อมๆกันได้ ท้ังน้ี ท่ำนอธิบดี จะขอประชุมนอกรอบกับเจ้ำของ
โครงกำร อีกคร้ัง ในวันท่ี 5 มกรำคม 2564
   3) กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ พ.ร.บ.กำรพัฒนำและคุ้มครอง
สถำบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ไม่จ ำเป็นต้องท ำครบทุกแห่ง แต่ให้
เลือกท ำอย่ำงน้อย 1 อ ำเภอ ต่อ 1 ศพค. หรืออย่ำงน้อย 878 ศพค.
   4) โครงกำร Thai Family Platform เพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับสตรี
และครอบครัว ในส่วนของกำรจัดท ำ E-learning เพ่ือขับเคล่ือนงำน
ด้ำนครอบครัว ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน ระหว่ำง กสค. กคอ. และ 
กสพ. โดยให้ กสค.เป็นเจ้ำภำพหลัก
   5) โครงกำรขับเคล่ือนงำนตำมมำตรกำรด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริม
สันติภำพและควำมม่ันคง ในส่วนของจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์
ประสำนงำนด้ำนเด็กและสตรีในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือขับเคล่ือน
งำนตำมมำตรกำรด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมม่ันคง 
จำกท่ีขอไว้ 3 คน ขอเพ่ิมเป็น 4 คน และเพ่ิมงบประมำณเป็น 
700,000 บำทเศษ
   6) โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ควำมย่ังยืน
ของสตรีและครอบครัว ควรแสดงรูปแบบกำรฝึกอำชีพแบบออนไลน์ให้
เห็นชัดเจน



     3.5. ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 1/2564

2,850                   2760 3 21 24

วัน
พฤหัสบดีท่ี 
21 มกรำคม
  2564 เวลำ
 09.30 – 
15.00 น. 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

กยง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ัง ท่ี 
1/2564โดยมีนำงสำว   สิริวรรณ  เย็นต้ัง ผู้อ ำนวยกำรกอง
ยุทธศำสตร์และแผนงำน ปฏิบัติหน้ำท่ี ประธำนคณะท ำงำน และมี
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 
24 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี
   1) เห็นชอบตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 – 2565 กระทรวง พม. ท่ีจะมำด ำเนินกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียงกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  จ ำนวน ๗ ตัวช้ีวัด
   2) กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 คร้ัง ได้แก่ 
เม่ือส้ินสุดไตรมำส ท่ี 3 (รอบ 9 เดือน) และ ไตรมำส 4 (รอบ 12 
เดือน) ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมำยให้ คณะท ำงำน
บริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ส่งให้แก่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
รวบรวมและจัดท ำรำยงำน เพ่ือเสนอให้อธิบดีทรำบ ต่อไป

     3.6. ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 1/64

5,700                   2530 4 18 22

วันจันทร์ท่ี 1
 มีนำคม 
2564 เวลำ 
09.30 – 
15.00 น. 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

กยง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำม
เส่ียง คร้ังท่ี 1/2564 โดยมีนำงจินตนำ  จันทร์บ ำรุง อธิบดีกรมกิจกำร
สตรีและสถำบันครอบครัว เป็นประธำนกรรมกำรฯ  และมีผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมฯ จ ำนวน 22 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี
   1) มอบหมำยให้มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี
 2/2564 เพ่ือปรับปรุง/เพ่ิมเติม แผนบริหำรควำมเส่ียงกรมกิจกำร
สตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564            
                     
   2) เห็นชอบแนวทำงกำรรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ณ ส้ินไตรมำส 3  และไตรมำส 4 โดยให้กอง/หน่วยงำน
เทียบเท่ำ รำยงำนผลภำยใน 15 วัน หลังส้ินไตรมำส และให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรฯ แจ้งเวียนผลกำรด ำเนินงำน ให้คณะกรรมกำรก ำกับกำร
บริหำรควำมเส่ียง ทรำบด้วยทุกคร้ัง

     3.7. ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 2/2564

2 13 15

วัน
พฤหัสบดีท่ี 
4 มีนำคม  
2564 เวลำ 
09.30 – 
12.00 น. 
ห้องประชุม
 War room
 ช้ัน 3 สค.

กยง. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คร้ัง ท่ี 
1/2564  โดยมีนำงสำว   สิริวรรณ  เย็นต้ัง ผู้อ ำนวยกำรกอง
ยุทธศำสตร์และแผนงำน ปฏิบัติหน้ำท่ี ประธำนคณะท ำงำน และมี
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ จ ำนวน 
15 คน ผลกำรประชุม สรุปดังน้ี                                    
- คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงได้ด ำเนินกำรทบทวน ปรับปรุง แผน
บริหำรควำมเส่ียง กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำร
บริหำรควำมเส่ียง คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันจันทร์ท่ี 1 มีนำคม 2564

 4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 859,700                300
    4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและเตรียมควำมพร้อมกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและครอบครัว 61,000                   50

    4.2 ประชุมคณะท ำงำนและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมของกรมกิจกำร 31,000                   25
    4.3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและครอบครัวในระดับพ้ืนท่ี 385,700                 125
    4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและ
ครอบครัว 382,000                 



          4.4.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและ
ติดตำมประเมินผล

135,922.81 11 34 45 15 – 16 
ธันวำคม 
2563 เดอะ
 รอยัล เจมส์
 กอล์ฟ รี
สอร์ท 
จังหวัด
นครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและติดตำม
ประเมินผล เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใจกระบวนกำรวิจัย กระบวนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรวิจัยและกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 
สำมำรถสร้ำงสรรค์งำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงำนตำมภำรกิจ กำร
ประชุมดังกล่ำว ท ำให้
1. บุคลำกร สค. มีกำรพัฒนำศักยภำพ และมีกำรพัฒนำกระบวนกำร
คิด วิเครำะห์ เก่ียวกับงำนวิจัย และติดตำมประเมินผลงำนวิจัย พร้อม
เป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนงำนตำมภำรกิจ 
2. มีกำรริเร่ิมกำรสร้ำงสรรค์หัวข้อโครงกำรวิจัย ท่ีสอดคล้องตำมแผน
ยุทธศำสตร์ในทุกระดับ และแผนปฏิบัติกำร ด้ำนงบประมำณ ววน.

มีกำรวิจัย ท่ี
ตอบสนองถึงควำม
ต้องกำรของประชำชน

1. พ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำน
งำนวิจัยและติดตำม
ประเมินผลของแต่ละ
บุคคลแตกต่ำงกัน
2. เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ท ำให้
กลุ่มเป้ำหมำย
บำงส่วนไม่ประสงค์
ขอเข้ำร่วมกำร
ประชุม/Social 
distancing

 5. พัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพ่ือรองรับแผนแม่บทตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี

 เชิงปริมาณ 1. รำยงำนสรุปเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้องกับ
ภำรกิจของหน่วยงำน 

1 ฉบับ
486,400                 160

เชิงคุณภาพ ร้อยละของแผนงำน/โครงกำรท่ีมีกำรขับเคล่ือน
ส ำเร็จตำมแผนท่ีก ำหนด

ร้อยละ 80

 6. จัดงานนวัตกรรมด้านสตรีและครอบครัว 4,000,000               1000

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
สนับสนุน

8,716,500             

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามภารกิจ

8,716,500             1 ระบบ

1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เชิงปริมาณ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ร้อยละ 100 4,516,500               1,352,000

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงรองรับกำรปฏิบัติงำนของ
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

ร้อยละ 100

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง E-Bid วันท่ี 12 มกรำคม 2564
ประกำศผู้ชนะ 21 มกรำคม 2564
รอวิจำรณ์ 7 วัน
ได้รับครุภันฑ์ ได้แก่
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน ย่ีห้อ SVOA รุ่น 
Professional S019 จ ำนวน 73 ชุด 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 ย่ีห้อ SVOA  
รุ่น Professional S019  จ ำนวน 11 ชุด
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 ย่ีห้อ SVOA  
รุ่น Professional S019 จ ำนวน 11 ชุด
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล ย่ีห้อ ASUS รุ่น 
P1440F จ ำนวน 10 เคร่ือง 
5. สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 
ย่ีห้อ Fujixerox รุ่น Documate 6440 จ ำนวน  10 เคร่ือง
6. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบ
ท่ี 1  (28 หน้ำ/นำที) ย่ีห้อ Fujixerox  รุ่น DocuPrint P285dw 
จ ำนวน   15 เคร่ือง
7. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 
(18 หน้ำ/นำที) ย่ีห้อ Fujixerox DocuPrint CP315dw จ ำนวน 9 
เคร่ือง
8. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิดNetwork แบบท่ี
 2 
(38 หน้ำ/นำที) ย่ีห้อ Fujixerox DocuPrint รุ่น P375dw จ ำนวน 8 
เคร่ือง



1.2 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เชิงปริมาณ
ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

 ร้อยละ 100 4,200,000               
1.อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง E-Bid
2.พิจำรณำผล E-Bidding วันท่ี 9 ก.พ.64
3.อยู่ระหว่ำงส่งมอบงำนงวดท่ี 1 เดือน เมย 64

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยรองรับ
กำรปฏิบัติงำนของกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว

 ร้อยละ 100

1.3 เช่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 1,405,980

กิจกรรมเช่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม ส่วนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ 
2564

820,155  เช่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม ส่วนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ 
2564
2 งวด งวดท่ี 1 351,495 บำท งวดท่ี 2 117,165 บำท

1.4 ดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1,738,200

กิจกรรม  ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ 2564

420,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง E-Bid
ประกำศผู้ชนะ 1 กุมภำพันธ์ 2564
รอวิจำรณ์ 7 วัน

1.5 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษา แก้ไขซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูก
ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายส านักงาน (ส่วนกลาง)

2,172,400

จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำ แก้ไขซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ลูกข่ำย 
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ำยส ำนักงำน (ส่วนกลำง) 245,600

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง E-Bid

1.6 จัดซ้ือวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,522,800

กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 2,503,684 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงด ำเนินกำร E-Bid วันท่ี 4 
มกรำคม 2564 
จ่ำยงวดแรก 2,303,864 บำท  
จ่ำยงวดสอง  200,000 บำท

7,800,000               
7,800,000               

4,680,000               

2,730,000               

1.1 กำรช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยำหรือบรรเทำทุกข์แก่ผู้เสียหำยจำกกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมระหว่ำงเพศ 447,000                 

1.2 กำรคุ้มครองและป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมระหว่ำงเพศ 783,000                 

1.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือคุ้มครองและป้องกันกำรเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมมระหว่ำงเพศ 1,500,000               

ผลผลิต/โครงการ : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กทพ.)

1 การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โครงการ : โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กิจกรรมหลัก :1 การซดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ



1,950,000               
2.1 พัฒนำหลักสูตรกำรอบรมสร้ำงควำมตระหนักรู้เร่ืองควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ 300,000                 

2.2 กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เร่ืองพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศและกลไกในกำรคุ้มครองป้องกันกำรเลือกปฏิบัติและกำรส่งเสริม
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ

650,000                 

2.2.1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ เร่ีอง ควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ (จ ำนวน 9 รุ่น)

        157,500 34 240 274 ระหว่ำงวันท่ี
 3 -19 ก.พ.
 64 ณ กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

จัดอบรมให้ควำมรู้เร่ืองควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักรู้เร่ืองควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ปรับเปล่ียนควำมคิดและ
สร้ำงกำรยอมรับเร่ืองควำมเท่ำเท่ียมระหว่ำงเพศ รวมถึงสำมำรถน ำ
ควำมร็ควำมเข้ำใจไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กร
ต่ำง ๆ ได้

2.3 กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เร่ืองควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ

1,000,000               

3,120,000               

1.1 กำรแก้ไขปัญหำใช้ควำมรุนแรงและกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งเพศ

780,000                 

2.1. ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน 339,200                 

2.1.1.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
 คร้ังท่ี 8/2563

22070 5 12 17 24 ธ.ค. 63
 ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค 
ช้ัน 23 
อำคำรยิบซ่ัม

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ คร้ังท่ี 8/2563 เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน

2.1.2. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ คร้ังท่ี 1/2564

         22,964 3 10 13 วันท่ี 11 
ก.พ. 64 ณ 
ห้องประชุม
 War 
Room บ้ำน
รำชวิถี

พิจำรณำอนุมัติโครงกำรท่ีขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทนุฯ และ
พิจำรณำเป็นชอบผลกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ

2.1.3. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำร คร้ังท่ี 2/2564          17,248 4 13 17 34 วันท่ี 16 
มี.ค.2564 
 ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค

พิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรท่ีขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนฯ
- ผู้บริหำร สค. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณและเจ้ำหน้ำท่ี สค.

2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนขับเคล่ือนกองทุนฯ และแผน
ปฏิบัติกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ (แผนระยะ 3ปี และ
แผนประจ ำปี 2564)

240,000                 

2,340,000               

2 การปรับทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กิจกรรมหลัก :2. การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

1 การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ

2 การบริหารกองทุน



2.3 กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 150,000                 

2.4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 50,800                   

กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ (คณะกรรมกำร
 สทพ.) คร้ังท่ี 5/2563

167,322.80 14 33 47 วันพุธท่ี 28 
ตุลำคม 
2563 ณ 
ห้องประชุม
ช้ัน 8 
กระทรวง 
พม.

1. เห็นชอบหลักกำรแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564
 วงเงิน 7,800,000 บำท 
2. เห็นชอบให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พิจำรณำกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกองทุนฯ 
ปีงบประมำณ 2564 โดยกำรถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมแผนงำน โครงกำร
 กิจกรรมเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนฯ ต่อไป
3. เห็นชอบหลักกำรใช้จ่ำยงบประมำณส ำหรับรำยกำรใดท่ีก่อหน้ี
ผูกพันภำยในปีงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ แต่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทัน 
ให้เบิกจ่ำยได้ ภำยใน 3 เดือน นับจำกวันส้ินสุดเง่ือนไขของสัญญำ
4. มอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรไปปรับแก้ไขแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของกองทุนฯ รวมท้ังจัดท ำรำยละเอียดของแผนงำน 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร สทพ.
5. เห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 4 คน ได้แก่ 1) นำงสำวสุพัตรำ  ภู่ธนำนุสรณ์ 2)
 นำงมณทิพย์ ศรีรัตนำ 3) นำยนรินทร์ กรินชัย และ 4) นำงอัญชลี มี
มุข และเสนอให้ประธำนกรรมกำร สทพ. มีค ำส่ังแต่งต้ังต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหน่วยงำนเพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิ
ให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ

258,935.11 18 105 123 วันท่ี 14-15
 ธ.ค. 63รร.
ปรินซ์ 
พำเลซ มหำ
นำค

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหน่วยงำนเพ่ือคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
พ.ศ.2558  แก่ พมจ. ทุกจังหวัด ผอ.สสว 11 เขต (บริหำรกองทุน)

ประชำชนได้รับ
บริกำรคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้มีกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่ำงเพศ
 ท่ีมีประสิทธิภำพ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 186,700                 
เชิงปริมำณ ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 186,700                 102,490 31 64 95 2-3 ธค. 63 

รร.ใบหยก
สกำย 
กรุงเทพฯ

เชิงคุณภำพ ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเน้ือหำในกำรจัดกิจกรรม

ร้อยละ 80

ประชุมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564

20 14 ธันวำคม
 2563 
อำคำรยิป
ซ่ัมมหำนคร
 สค. กทม.

ประชุมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 เพ่ือหำรือ
กำรจัดท ำแผนกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือ
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำนเก่ียวกับกำรปฏฺบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี สค. อย่ำงมี
คุณธรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรติดตำมและขยำยผลแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐแก่บุคลำกร สค. เพ่ือกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของ สค.อเพ่ือ
สร้ำงควำมเขำใจในแนวทำงประเมิน ITA และเพ่ือให้บุคลำกร สค. มี
ควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ 2564

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรี

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรติดตำมและขยำยผลแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐแก่บุคลำกร
 สค. เพ่ือกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของ สค.

 ผลผลิต/โครงการ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (สลคจ.)



ประชุม   เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรติดตำมและขยำยผลแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐแก่บุคลำกร
 สค. เพ่ือกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของ สค. คร้ังท่ี 2 รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2

186,700      31,200.00 65 31 87 118 22-23 
มีนำคม 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
สค.

จัดประชุมฯ คร้ังท่ี 2 จ ำนวน 2 รุ่น ดังน้ี
1) รุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 มีนำคม 2564
    - ประชุมฯ ณ ห้องประชุมริบบ้ินขำว สค. ผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหำร บุคลำกร สค. และวิทยำกร จ ำนวน 40 คน
     - กำรประชุมฯ ผ่ำนระบบ Web conference ถ่ำยทอดไปยังศูนย์
เรียนรู้ฯ
ท้ัง 8 ศูนย์ฯ มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 38 คน
 2) รุ่นท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 มีนำคม 2564
    - ประชุมฯ ณ ห้องประชุมริบบ้ินขำว สค. ผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหำร บุคลำกร สค. และวิทยำกร จ ำนวน 40 คน
    - บุคลำกร และเจ้ำหน้ำท่ี สค. มีควำมพร้อมและควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ 2564   
เชิงปริมาณ    
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 118 คน  
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรประเมิน ITA   
งบประมาณท่ีได้รับ 186,700 บำท      
หักเงิน 15% คงเหลือ 158,695 บำท 
ประชุมคร้ังท่ี 1 ใช้ไป 102,490.30 บำทประชุมคร้ังท่ี 2 ใช้ไป 31,200
 บำท      
รวมงบประมำณท่ีใช้ไป 133,690.30 บำท
งบประมาณคงเหลือ 25,004.70 บาท                             

1     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
739,600                 

 1. เสริมสร้างการบริหารราชการ สค. 739,600                 870
    1.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร เชิงปริมำณ ร้อยละของกิจกรรมหลักตำมโครงกำรสำมำรถ

ด ำเนินงำนได้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100

384,450                 565

          1.1.1 ประชุมช้ีแจงทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรประจ ำปี เชิงคุณภำพ  1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 4                    67,965 56450 70 65 21 ธันวำคม
 2563 ณ 
โรงแรม
รอยัลริเวอร์
 กรุงเทพฯ

ประชุมช้ีแจงทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรประจ ำปี เพ่ือ
ช้ีแจงแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำร สค. ประจ ำปี 64 เพ่ือมุ่งสู่กำรระบบ
บริหำรรำชกำร 4.0 พร้อมท้ังได้ซักซ้อมแนวทำงกำรสมัครและ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 2564 แก่ผู้บริหำร 
คณะท ำงำนพัฒนำองค์กร และคณะท ำงำนพัฒนำองค์กรรำยหมวด 
และบุคลำกร สค.

สถำนกำรณ์โควิด 19 
ระบำดและผู้เข้ำร่วม
จ ำนวนมำก ท้ัง
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคจึงท ำให้มี
ควำมเส่ียงให้กำร
ระบำดของโรค/ให้
ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกออล์ล้ำงมือ

          1.1.2 ประชุมคณะท ำงำนเก่ียวกับกำรพัฒนำองค์กำร  2. ระดับควำมส ำเร็จของค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 180,650                 275
                1.1.2.1 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำองค์กำรกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว

 3. ระดับควำมรู้ของบุคลำกรเก่ียวกับองค์
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 35,000                   45

                 1.1.2.2 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำองค์กำรรำยหมวด 38,000                   50

 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กพร.)

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว



 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำองค์กำรรำยหมวด (หมวด 4) 700 16 25 มีนำคม 
2564       
 ณ ห้อง
ประชุม War
 Room ช้ัน
 3 สค.

เพ่ือหำรือและมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรขับเคล่ือนแผนกำรพัฒนำ
องค์กำรรำยหมวด (หมวด 4) กำรวัด วิเครำะห์ กิจกรรมท่ี 1 กำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลและกิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงคุณภำพของ
ข้อมูลและสำรสนเทศ

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค
 ให้ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกอฮอล์ล้ำง
มือ

                 1.1.2.3 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 10,000                   40

 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 2,850 คณท ำงำน
พัฒนำระบบ
บริหำร และผู้
ท่ีเก่ียวข้อง 38
 คน

19 4 มีนำคม 
2564       
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกันพิจำรณำ
และจัดท ำแผนกำรจัดกำรประจ ำปี

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค

ให้ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกอฮอล์ล้ำง
มือ
มีผู้เข้ำร่วมประ
ประชุมจำกศูนย์
เรียนรู้ผ่ำนระบบ 
Zoom Meeting 14
 คน

                 1.1.2.4 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน                    19,000 1740 50 42 4 ธันวำคม 
2563 ณ 
ห้องประชุม
ใหญ่ ช้ัน 22
 อ.ยิบซ่ัม

ประชุมคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2563 พร้อม
ท้ังได้ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจและพิจำรณำกระบวนงำนท่ีจะน ำมำจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2564 แก่ตณะ
กรรมกำรควบคุมภำยในและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
บรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด ลดควำมเส่ียง
 ท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำร
ด ำเนินกำร

                 1.1.2.5 ประชุมคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกองหรือเทียบเท่ำ 32,000                   40

 ประชุมคณะกรรมกำรเจรำข้อตกลงและประเมินผลกำรฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับกองหรือเทียบเท่ำ คร้ังท่ี 1/2564

                     1,025 29 7 มกรำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

เพ่ือเจรจำตัวช้ีวัดระดับกองหรือเทียบเท่ำประจ ำปีงบประมำณ 2564 
และพิจำรณำควำมเหมำะสม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย น้ ำหนักและเกณฑ์
กำรให้คะแนน

น่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของ
โรค/ให้ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัย และ
จัดเจลล้ำงมือ

ประชุมคณะกรรมกำรเจรำข้อตกลงและประเมินผลกำรฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรระดับกองหรือเทียบเท่ำ คร้ังท่ี 2/2564

ไม่ใช้
งบประมำณ

22 16 
กุมภำพันธ์ 
2564  ณ 
ห้องประชุม
ริบบ้ินชำว

เพ่ือเจรจำควำมเสมำะสม ตัวชีว้ัด ค่ำเป้ำหมำย น้ ำหนักและเกณฑ์กำร
ให้คณะ



                 1.1.2.6 ประชุมคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงปละเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง กำรปฏิบัติรำชกำรระดับกองหรือเทียบเท่ำ  
(ตรวจ site visit)

19,050                   13,200 15 90 ในระหว่ำง
วันท่ี 9-18 
พ.ย.63 ณ 
ห้องประชุม
 สค

ประชุมคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกองหรือเทียบเท่ำ 
(ตรวจ sit visit) จ ำนวน 8 คร้ัง ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี  9 พ.ย. 63  จ ำนวน 11 คน  
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 10 พ.ย. 63 จ ำนวน 12 คน  
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 11 พ.ย. 63 จ ำนวน 12 คน
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 12 พ.ย. 63 จ ำนวน 11 คน  
คร้ังท่ี 5 วันท่ี 13 พ.ย. 63 จ ำนวน 12 คน 
คร้ังท่ี 6 วันท่ี 16 พ.ย. 63 จ ำนวน 12 คน
คร้ังท่ี 7 วันท่ี 17 พ.ย. 63 จ ำนวน 10 คน 
คร้ังท่ี 8 วันท่ี 18 พ.ย. 63 จ ำนวน 10 คน  
เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร เป็นไปตำมท่ีได้มีกำรเจรจำข้อตกลงไว้    

                 1.1.2.7 ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรข้อมูลพัฒนำองค์กำรรำย
หมวด

27,600                   35

 ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรข้อมูลพัฒนำองค์กำรรำยหมวด คร้ังท่ี 1/2564 2700 18 18 มกรำคม
 2564 ณ 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค. ,
ณ ห้อง
ประชุม 
Happy 
Family ช้ัน
 ๓ สค.

เพ่ือจัดท ำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรองค์กรส่งผลงำนเข้ำประกวดรำงวัล
เลิศรัฐ ประจ ำปี ๒๕๖๔

สถำนกำรณ์โควิด 19 
ระบำดและผู้เข้ำร่วม
จ ำนวนมำก ท้ัง
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคจึงท ำให้มี
ควำมเส่ียงให้กำร
ระบำดของโรค/ให้
ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกออล์ล้ำงมือ

 ประชุมคณะท ำงำนคณะท ำงำนพัฒนำองค์กำรรำยหมวด คร้ังท่ี 2/2564 1,400 คณะท ำงำน
จัดกำรข้อมูล
พัฒนำ
องค์กำรรำย
หมวดและ
ผู้เก่ียวข้อง 20
 คน

 18 
มี.ค.
64 
จ ำนวน
 18 
คน 
19 
มี.ค.
64 
จ ำนวน
 17 

18,19 
มีนำคม 
2564    ณ 
ห้องประชุม
 War 
Room ช้ัน 
3 สค.

เพ่ือจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดเอกสำรเพ่ิมเตมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
สมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค
ให้ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกอฮอล์ล้ำง
มือ

         1.1.3 ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนรำงวัลเลิศรัฐ 73,700                   60
         1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยของ
องค์กรสู่ระดับบุคคล

44,950                   65



         1.1.5 ประชุมช้ีแจงและทบทวนมำตรำฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน

11,935                   

40,950

60 82

22-23 
กุมภำพันธ์ 
2564 ณ 
ห้องประชุม
อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม 
ช้ัน 22 (ห้อง
ใหญ่) กคอ.

เพ่ือทบทวนและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัวในเร่ืองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และ
น ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร

         1.1.6 ประชุมทบทวนแผนปฏิรูปองค์กรกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว

5,250                     2,070 35 18 29 ตุลำคม 
2563 เวลำ 

เพ่ือทบทวนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์กรกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวในด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

    1.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 355,150                 305

          1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี 166,700                 43850 50 41 22- 24 ธค.
 63 ณ โรง
แรมวรบุรี 
อยุธยำ รี
สอร์ท 
แอนด์สปำ 
จ.
พระนครศรีอ
ยุธยำ

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี เพ่ือศึกษำวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กำร รับฟังกำรบรรยำยในหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ โดยสำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและ
ขับเคล่ือนงำนของ สค. ให้กับ บุคลำกร สค. จำกส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค (43,850 บำท)

พัฒนำองค์กรให้มี
กำรปฏฺบัติงำนท่ีเป็น
เลิศ ขับเคล่ือนงำน 
สค. ให้บรรลุ
เป้ำหมำย  สตรีและ
ครอบครัวม่ันคง 
สังคมเสมอภำค

สถำนกำรณ์โควิด 19 
ระบำดและผู้เข้ำร่วม
จ ำนวนมำก ท้ัง
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคจึงท ำให้มี
ควำมเส่ียงให้กำร
ระบำดของโรค/ให้
ผู้เข้ำร่วมสวม
หน้ำกำกอนำมัยและ
จัดต้ังแอลกออล์ล้ำงมือ

          1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำร 40,250                   65

        1.2.2.1ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร 10,375 47 17 
กุมภำพันธ์ 
2564  ณ 
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว  
19, 24 
กุมภำพันธ์ 
2564 ณ 

เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรและขับเคล่ือนกำรพัฒนำองค์กำร
ระดับหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและระบบ
รำชกำร 4.0 ในปีงบประมำณ 2564

ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว คร้ังท่ี 1/2564
กิจกรรมน้ีปรับมำจำกกิจกรรมย่อยท่ี 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนพัฒนำองค์กำร ข้อ 2.2
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร 9,875 บำท (มีกำรจัดประชุม 3
 คร้ัง)

455 13 12 มีนำคม 
2564       
 ณ ห้อง
ประชุม War
 Room ช้ัน
 3 สค.

พิจำรณำแผนขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรและก ำหนดกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคล่ือนแผน

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค
ให้ผู้เข้ำร่วมสวนม
หน้ำกำกอนำมัยและ
ต้ังเจลแอลกอฮอล์
ล้ำงมือ

ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจกำรสตรีอและสถำบัน
ครอบครัว คร้ังท่ี 2/2564

700 16 26 มีนำคม 
2564       
 ณ ห้อง
ประชุม War
 Room ช้ัน
 3 สค.

รับทรำบผลกำรส ำรวจกำรรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและพิจำรณำร่ำงแผน
ขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค
ให้ผู้เข้ำร่วมสวนม
หน้ำกำกอนำมัยและ
ต้ังเจลแอลกอฮอล์
ล้ำงมือ



จัดจ้ำงผลิตเอกสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปรับกิจกรรมย่อยท่ี 2 แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้ำนพัฒนำองค์กำร ข้อ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำร  จัดจ้ำงผลิตเอกสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดีกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 10,000 บำท

9,999 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรบริหำรรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแนวทำงปฏิบัติของบุคลำกรกรม
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวท่ัวท้ังองค์กร   (ขอผลิตจ ำนวน 100 
เล่ม)

          1.2.3 ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกณฑ์ ฯ KM Awards 5,100                     30
ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกณฑ์กำรประกวดรำงวัลสุดยอดกำรจัดกำรควำมรู้
เพ่ือกำรพัฒนำงำน (KM Awards) ประจ ำปี 2564

3,085 คณะกรรมกำร
พิจำรณำฯ
และ
ผู้เก่ียวข้อง 13
 คน

13 2 มีนำคม 
2564       
ณ ห้อง
ประชุม War
 Room ช้ัน
 3 สค.

เพ่ือพิจำรณำเกณฑ์กำรประกวดรำงวัลสุดยอดกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ
กำรพัฒนำงำน (KM Awards) ประจ ำปี 2564

เน่ืองจำก สถำนกำรณ์
โควิด 19 ระบำดและ
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้มีควำมเส่ียง
ให้กำรระบำดของโรค

          1.2.4 ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผลงำน KM Awards

10,200                   60

          1.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว สู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

123,900                 70

          1.2.6 อบรมกำรพัฒนำและกำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร

9,000                     30

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำระบบรำชกำร ๔.๐ (โครงกำรปี 
2563)

ไม่ใช้งบประมำณ 90  5 ตุลำคม 
2563
โรงแรมใบ
หยกสกำย 
กรุงเทพฯ

บุคลำกร สค.รับฟังผลกำรศึกษำ เร่ือง แผนพัฒนำองค์กร เพ่ือเป็นกำร
เตรียมควำมต่อสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และรับฟังกำรสร้ำงควำม
พร้อมรับกำรตรวจประเมินรำชกำร 4.0  และผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ร่วมกันเสนอแนะและปรับปรุงผลกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นกำรจัดประชุมตำม
กำรขอบเขตว่ำจ้ำง บ.พีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จ ำกัด 
ด ำเนินโครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือด ำเนินกำรวำงระบบบริหำรรำชกำร 
4.0 ตำมสัญญำเลชท่ี   21/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2563   (กัน
เงินเหล่ือมปี จ ำนวน 373,858บำท)  ได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนในกำร
จ้ำงฯ งวดท่ี 3 แล้ว   (จำก 4 งวด)

โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือด ำเนินกำรวำงระบบบริหำรรำชกำร 4.0 373858

21 มกรำคม
 2564

บ.พีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จ ำกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำ
เป็นระบบรำชกำร 4.0 ไปใช้ในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่กำร
ไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 ตำมนโยบำยรัฐบำลท่ีได้วำงไว้

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ
เพ่ือด ำเนินกำรวำง
ระบบบริหำรรำชกำร
 4.0 งวดท่ี 4 (งวด
สุดท้ำย)   ตำมสัญญำ
เลชท่ี   21/2563 ลง
วันท่ี 15 พฤษภำคม 
2563



 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (สลก.)

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและ
ครอบครัว1     โครงการส่ือสารองค์กรเพ่ือเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม

1,425,900               300

 1. กิจกรรมออกหน่วยเคล่ือนท่ีและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  เชิงปริมำณ ร้อยละของเครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมและได้รับควำมรู้ด้ำนสตรีและครอบครัว 500 คน 100,000                 150

 2. กิจกรรมเสวนำสัญจรพลังบวกสำม ภำครัฐ ส่ือและประชำสัมพันธ์เพ่ือ
สตรีและครอบครัว

เชิงคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในงำนด้ำนสตรีและครอบครัว และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนสตรีและ
ครอบครัวได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมท้ัง
มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมด้ำนสตรีและครอบครัว
ร่วมกัน

5 ระดับ 575,900                 150 ขออนุมัติปรับกิจกรรม               - จัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ทำงส่ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)    เป็นจ ำนวนเงิน 355,240 บำท     - 
จัดท ำส่ือเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ เป็นจ ำนวนเงิน 
215,900 บำท

 3 โครงกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรด้ำนสตรีและครอบครัว ส่งเสริมกำรรับรู้สร้ำง
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

เชิงปริมำณ 1. จ ำนวนคร้ังในกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์
งำนด้ำนสตรีและครอบครัว

10 คร้ัง/ตอน                  750,000  - ด ำเนินกำรขออนุมัติแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีร่ำงขอบเขตงำน (TOR) และ
ด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือจ้ำงจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ 
ประจ ำปี 2564
 - อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำสปอตประชำสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ฯท้ัง 9 แห่ง 
เพ่ือน ำไปเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุ สทร. FM 106

    3.1) กิจกรรมจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีโทรทัศน์ 2. จ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์งำน
ด้ำนสตรีและครอบครัว

2 ช่องทำง                  550,000 10 คร้ัง

    3.2) กิจกรรมจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ เชิงคุณภำพ ส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนสตรีและ
ครอบครัวมีประสิทธิภำพตำมแผนกำร
ประชำสัมพันธ์

มีแผนกำร
ประชำสัมพันธ์
ประจ ำปี

                 200,000 50 คร้ัง

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,015,700               200
1. พัฒนำสมรรถนะหลักให้พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง เชิงปริมำณ ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 138,100                 40

1.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะหลักให้พร้อมรับกำร
เปล่ียนแปลง : ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรใหม่ รู้ เข้ำใจ ภำรกิจ สค. คร้ังท่ี 1

22,260 9 17 26 วันท่ี 10 - 
12 มี.ค. 
2564 
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

ลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำรใหม่ ท่ีบรรจุรำชกำรไม่เกิน 1 ปี วัตถุประสงค์เพ่ือให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงบทบำทภำรกิจของ สค. โดยบุคลำกรร้อยละ 
100 ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเน้ือหำในกำรจัด
กิจกรรมในทุกด้ำนของ
สค. รวมท้ังกฎหมำยระเบียบ และพรบ.ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ สค.

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่กระจำยของ
เช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ระลอกใหม่ 
ท ำให้มีผลกระทบต่อ
กำรจัดกิจกรรม

สค. ด ำเนินกำรปรับ
กิจกรรมใหม่ เป็น
แบบประชุมทำง
ออนไลน์เพ่ือให้
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ฯ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรของทำง
กระทรวงฯ

2. พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ เชิงคุณภำพ ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเน้ือหำในกำรจัดกิจกรรม

ร้อยละ 80
209,600                 40

3. กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ “Spirit สค.” 452,000                 80
4. พัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน 216,000                 40

35,593,600             

14,786,400             5590

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.)

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ



14,786,400             350
3,035,200               

1.1 ขับเคล่ือนงำนตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 1. จ ำนวนหน่วยงำนท่ีได้รับกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสตรี พ.ศ. 
2563 - 2565

19 กระทรวง 1,053,400               20

   1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนงำนตำม "เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน 
เป้ำหมำยท่ี 5"

2. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนสตรี พ.ศ. 2566  - 
2570

1 ฉบับ 142,000                 142000 30 19 95 114 วันท่ี 13
พฤศจิกำยน
 2563 ณ 
โรงเรมรอยัล
 ริเวอร์ 
กรุงเทพมหำ
นคร

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนงำนตำม “เป้ำหมำยกำร
พัฒนำท่ีย่ังยืน เป้ำหมำยท่ี  5” กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงำนภำครัฐ และภำคประชำสังคมท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวน 100 คน 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จ ำนวน 
20 คน รวมจ ำนวน 120 คน
กำรประชุมดังกล่ำว มีกำรจัดท ำ
1. “แผนท่ีน ำทำง (Roadmap) เพ่ือกำรขับเคล่ือน SDG เป้ำหมำยท่ี 5 
(พ.ศ. 2564-2573) และกำรขับเคล่ือน SDG เป้ำหมำยท่ี 5 ระดับ
เป้ำหมำยย่อย (Target)”
2. ร่ำงประเต็นนโบำยแะกฎหมำย (ป้ำหมำยย่อยท่ี 5.1 และ 5c
3. ร่ำงประเด็นควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (เป้ำหมำยย่อยท่ี 
5.2 และ 5.3
4. ร่ำงประเด็นสุขภำพ (เป้ำหมำยย่อยท่ี 5.6) 
5. ร่ำงประเด็นเศรษฐกิจและภำระงำนบ้ำน (เป้ำหมำยย่อยท่ี 5.4 และ
 5a)
6. ร่ำงประเด็นเทคโนโลยี (เป้ำหมำยย่อยท่ี 5b) 
7. ร่ำงประเด็นกำรมีส่วนร่วมในระดับตัตสินใจ (เป้ำหมำยย่อยท่ี 5.5)

1.  มี“แผนท่ีน ำทำง 
(Roadmap) เพ่ือกำร
ขับเคล่ือน SDG 
เป้ำหมำยท่ี ๕ (พ.ศ. 
2564 -2573) และกำร
ขับเคล่ือน SDG 
เป้ำหมำยท่ี 5 ระดับ
เป้ำหมำยย่อย 
(Target)”
ประโยชน์
2. มีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยท่ี 5

ไม่มีฐำนข้อมูลท่ี
ชัดเจนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลตำมตัวช้ีวัดรำย
เป้ำหมำยย่อยบำง
ฐำนข้อมูล/
1. ก ำหนดนิยำมของ
ค ำส ำคัญท่ีเก่ียวข้อง
อย่ำงชัดเจน
2. ก ำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลตำมตัวช้ีวัด  
กำรประมวลและ
วิเครำะห์ข้อมูล กำร
จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด
 กำรเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ

   1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบควำม
ร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ

3. จ ำนวนสตรี เครือข่ำยสตรี บุคคล หน่วยงำน
ท่ีเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพสตรีให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

140 คน 98,000                   30

           1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำม
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

1705 2 9 11 วันศุกร์ท่ี 27
พย. 63
เวลำ 09.00
 - 14.00 น.
 ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน จ ำนวน 11
 คน พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรภูมิภำคอำเซียนว่ำ
ด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อสตรี

เชิงปริมำณ

โครงการขับเคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
1. ขับเคล่ือนนโยบาย มาตรการ และกลไกส่งเสริมความเสมอภาคสู่การปฏิบัติ



          2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

490 3 11 14 วันอังคำรท่ี 
9 มีนำคม 
2564 
เวลำ 13.30
 – 16.30 น. 
ณ ห้อง
ประชุม War
 Room  ช้ัน
 3 
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว

  - ได้มีกำรหำรือควำมเช่ือมโยงและกำรด ำเนินงำนตำมแผนของ
คณะกรรมำธิกำรอำเซียนฯ ACWC และ ACW
- ได้แนวคิดประเด็นเร่ืองควำมรุนแรงต่อสตรีท่ีควรด ำเนินกำรควบคู่ไป
กับกำรดูแลเด็กและคนในครอบครัว
ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย 
- ผู้บริหำร จ ำนวน 1 คน
- ผู้แทนไทยด้ำนสิทธิเด็ก    และผู้แทนไทยด้ำนสิทธิสตรี (ACWC) 
จ ำนวน 2 คน 
- ผู้แทนกองกำรต่ำงประเทศ จ ำนวน 4 คน 
- เจ้ำหน้ำท่ี สค. 
จ ำนวน 6 คน 
และผู้สังเกตกำรณ์ 
จ ำนวน 1 คน 
รวมจ ำนวนท้ังส้ิน 14 คน

   1.1.3 ประชุมเชิงวิชำกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพภูมิ

4. จ ำนวนสตรีท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมสมัชชำสตรี 610 คน 182,000                 30

   1.1.4  กำรประชุมเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
เอเปค

5. จ ำนวนสตรีท่ีเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ขับเคล่ือนบทบำทสตรีให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ

40 คน 490,800                 140

   1.1.5  ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
กรอบ
ควำมร่วมมือเอเปคด้ำนสตรีและเศรษฐกิจ

เชิงคุณภำพ 1. แนวทำง/แผนงำน/โครงกำรตำมกรอบควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศเกิดกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน

อย่ำงน้อย 1 เร่ือง
140,600                 50

1.2 พัฒนำนโยบำย มำตรกำร และกลไกส่งเสริมควำมเสมอภำค 2. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรด้ำนสตรี พ.ศ. 2563 -2565

ร้อยละ 60 1,871,200               

   1.2.1 จ้ำงท่ีปรึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 3. กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำหลักสูตรส่งเสริม
สถำนภำพกำรมีส่วนร่วมและกำรตัดสินใจของ

ร้อยละ 60 1,871,200               

1.3 ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสตรี พ.ศ. 2563 - 2565 4. ข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกข้อเสนอสมัชชำสตรี 
เกิดกำรขับเคล่ือนนโยบำย มำตรกำร ท่ีน ำไป
พัฒนำศักยภำพสตรี

 1 ข้อเสนอ 110,600                 

   1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกลไกกำรส่งเสริมควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ

110,600                 80

3,533,300               720

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมสถำนภำพกำรมีส่วนร่วมและกำร
ตัดสินใจของสตรี 843,600                 120

      2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมสถำนภำพกำรมีส่วนร่วมและ
กำรตัดสินใจของสตรี รุ่นท่ี 1

334,213.33 64 1 65 วันท่ี 21 - 
23 ธค. 63 
ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์
 กรุงเทพฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมสถำนภำพกำรมีส่วนร่วมและกำร
ตัดสินใจของสตรี คร้ังท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สตรีอำสำสมัคร
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
มีทักษะ รวมท้ังมีทัศนคติเชิงบวกและมีควำมม่ันใจมำกข้ึนต่อกำรเพ่ิม
ศักยภำพของตนเองในกำรเป็นผู้น ำ/แกนน ำ และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ เพ่ือเป็นพลังส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำชุมชนและ
ประเทศอย่ำงย่ังยืน โดยมี ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี สค. สตรี อพม. ในเขต
กรุงเทพฯ และจำก 15 จังหวัดในภำคกลำง จ ำนวน 60 คน

สตรี อพม. ท่ีเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
 ได้รับกำรเสริมพลัง 
เสริมโอกำส เสริม
ควำมม่ันใจ
ในกำรมีส่วนร่วมหรือ
มีบทบำทน ำในกำร
พัฒนำชุมชนและ
ประเทศอย่ำงย่ังยืน

อยู่ในช่วงเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน จึงท ำให้มีกำร
เปล่ียนกิจกรรมและ
กลุ่มเป้ำหมำย

2.2 กิจกรรมสมัชชำสตรี ประจ ำปี 2564 2,460,000               550

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนบทบำทสตรีให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ 229,700                 50

3,807,000               
3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนพัฒนำสตรี 3,807,000               

   3.1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ำยสตรี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 3,000,000               3040/44องค์กร

   3.1.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนส ำหรับค่ำสมำชิกและสมทบองค์กรระหว่ำง
ประเทศ 

620,000                 1 องค์กร

   3.1.3  ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสตรี 187,000                 

เชิงปริมำณ

2.  เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

3. สนับสนุนเครือข่ายขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาสตรี



4,160,900               1430

4.1 กิจกรรมวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2564 3,019,400               630

   4.1.1 กำรสนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรีสำกล 1,520,000               

   4.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันสตรีสำกล 114,700                 50
            1) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันสตรีสำกล คร้ังท่ี 2/2563 40675 13 56 69 วันพุธท่ี 28 

ตุลำคม 
2563 ณ 
ห้องประชุม
ช้ัน 8 
กระทรวง 
พม.

คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำรำงวัลกำรคัดเลือกสตรี บุคคล และ
หน่วยงำน/องค์กรดีเด่นสำขำต่ำงๆ รวมท้ังก ำหนดแผนกำรจัดเตรียม
งำน แนวคิดหลัก และก ำหนด
กำรจัดงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำนวันสตรีสำกล ประจ ำปี 
2564

   4.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรเพ่ือคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงำน
องค์กร

266,250                 30

 ประชุมคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น 4750 4 21 25 9 ธค. 63 ร่วมกับ สหพันธ์สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทยใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ คัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น เม่ือวันท่ี 9 ธค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริมควำมม่ันคงของ
ประเทศ

12850 4 26 30 23 ธันวำคม
 2563
ห้องหลัก
เมือง 1 ช้ัน 
3 ในศำลำ
ว่ำกำร
กลำโหม

ร่วมกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม พิจำรณำคัดเลือกสตรีดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมม่ันคงของประเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 16300 9 21 30 ศูนย์ประชุม
 กระทรวง
วัฒนธรรม
ช้ัน 8 
อำคำร
วัฒนธรรม
วิศิษฏ์

ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจำรณำคัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำนศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสตรีดีเด่นและหน่วยงำนองค์กรดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมสันติภำพ ประจ ำปี 2564

5740 4 11 15 วัน
พฤหัสบดีท่ี 
7 มกรำคม 
2564 เวลำ 
09.00 – 
14.00 น. ณ
 ห้องประชุม
เสมอภำค 
ช้ัน 23 
อำคำรมหำ
นครยิบซ่ัม 
กรมกิจกำร
สตรีและ

ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมกำร  จ ำนวน 9 คน 
ผู้ติดตำม จ ำนวน 3 คน และเจ้ำหน้ำท่ี สค. จ ำนวน 3 คน 
รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 15 คน
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้คัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำน และหน่วยงำนองค์กรดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมสันติภำพ ประจ ำปี 2564

4. การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญของสตรี



กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำนกำรปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ประจ ำปี 2564

4140 3 9 12 วันศุกร์ท่ี 8 
มกรำคม 
2564 เวลำ 
09.00 – 
14.00 น. ณ
 ห้องประชุม
เสมอภำค 
ช้ัน 23 
อำคำรมหำ
นครยิบซ่ัม 
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน

ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมกำร จ ำนวน 8 คน
ผู้ติดตำมจ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำท่ี สค. จ ำนวน 3 คน 
รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 12 คน
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้คัดเลือกสตรีดีเด่นด้ำน ด้ำนกำรปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ประจ ำปี 2564

   4.1.4 ประชุมคณะท ำงำนวันสตรีสำกล 5,750                     50

   4.1.5 งำนวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2564 1,112,700               500

4.2 งำนวันสตรีไทย ประจ ำปี 2564 1,141,500               800

จ้ำงผลิตผลงำนวิชำกำรด้ำนควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ประจ ำปี 2563 462000

เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับรำงวัลดีเด่นด้ำนควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 5 ผลงำน จ ำนวน 141 
ชุด

ใช้เงินเหลือจ่ำย
แผนงำนยุทธศำสตร์
เสริมสร้ำงพลังทำง
สังคม
ผลผลิต/โครงกำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชุมกองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ            8,250 9 51 60 วันท่ี 24 
กุมภำพันธ์ 
2564 เวลำ 
09.30 – 
16.30 น. ณ
 ห้อง
ประชุม
อำคำรมหำ
นครยิบซ่ัม 
ช้ัน 22 (ห้อง
ใหญ่)

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไตรมำส 2
 - ประชุมเตรียมกำรจัดงำนวันสตรีสำกล วันท่ี 8 มีนำคม 2564

 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กคอ.)

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและ
ครอบครัว

2,526,700               

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 2,526,700               

 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งการ
เรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center)

 เชิงปริมำณ 1. จ ำนวนศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ครบวงจรด้ำน
สตรีและครอบครัว (Learning Center) เพ่ิมอีก 3 แห่ง รวม

เป็น 4 แห่ง
2,526,700               330

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นศูนย์แห่ง
กำรเรียนรู้ครบวงจรด้ำนสตรีและครอบครัว

2. มีมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำสตรี
และครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรี
และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)

1 ฉบับ 457,500                 375505 70 115 29 พ.ย. - 1
 ธ.ค. 63 ณ 
โรงแรมใบ
หยก สกำย 
กรุงเทพมหำ
นคร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นศูนย์แห่ง
หำรเรียนรู้ครบวงจรด้ำนสตรีและครอบครัว เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เจ้ำหน้ำท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรต้ัง learning center ของ
ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว รวมท้ังกำรช้ีแจงกำร
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ สค.ท่ีจะด ำเนินกำรร่วมกับศูนย์ฯ ใน
ปีงบประมำณ 2564



    1.2 อบรมพัฒนำศักยภำพวิทยำกรเพ่ือขับเคล่ือนงำน Learning Center  เชิงคุณภำพ 1. ร้อยละของภำคีเครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคล่ือนงำนให้เป็นศูนย์            แห่งกำร
เรียนรู้ครบวงจรด้ำนสตรีและครอบครัว  

ร้อยละ 70 869,200                 
120

    1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจและประเมินผลมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรี
และครอบครัว

2. ระดับควำมส ำเร็จในทวบทวนและปรับปรุง
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว

ร้อยละ 70                1,200,000 205703.41 140 45 16 - 18 
ธันวำคม 63
 ณ รร.แคน
ทำรี โครำช

 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจและประเมินผลมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำร
พัฒนำสตรีและครอบครัว เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงมำตรฐำนฯพร้อมท้ังได้เย่ียมชมสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ บ้ำนนำรีสวัสด์ิ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี สค. จำก
ส่วนกลำง ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรี
และครอบครัวรัตนำภำ จังหวัดขอนแก่น เข้ำร่วม

 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจและประเมินผลมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว คร้ังท่ี 
1/2564

770 22 วัน
พฤหัสบดีท่ี 
28 มกรำคม
 64 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 
22 อำคำร
มหำ
นครญิปซ่ัม

เพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ พิจำรณำค ำส่ังคณะกรรมกำรฯ 
รวมท้ังรำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจและประเมินผล
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้
กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว คร้ังท่ี ๑ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจและประเมินผลมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว คร้ังท่ี 
2/2564

665 20 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 
25 
กุมภำพันธ์ 
2564 เวลำ 
09.30 – 
12.00 น. ณ
 ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจและประเมินผลมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว ครั้งท่ี 2 ภำคใต้ ผ่ำนระบบ Web Conference

45474.5 37 24 - 25 
มีนำคม 64
 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 
22 A 
อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม

เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว
ของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี สค. เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัด
สงขลำ



ประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรจัดสวัสดิกำรแม่เล้ียงเด่ียวและตรอบครัวคร้ังท่ี 1/2564 589 19 วันศุกร์ท่ี 8 
มกรำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 warroom 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนจัดสวัสดิกำรให้แก่แม่
เล้ียงเด่ียวและครอบครัว ซ่ึงเป็นกลุ่มเปรำะบำงจ ำเป็นต้องได้รับกำร
ช่วยเหลือในล ำดับแรก โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวสตรี โดย
ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้บริหำร สค. คณะท ำงำนและภำคีเครือข่ำย

กิจกรรมกำรแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์โครงกำรและอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกอบอำชีพ (พม.ส่งควำมสุขสร้ำงอำชีพครอบครัวเล้ียงเด่ียว)

13906 46 วันจันทร์ท่ี 
25 มกรำคม
 2564 ณ 
ห้องประชุม
ช้ัน 2 
กระทรวง
กำรพัฒนำ
สังคมและ
ควำมม่ันคง
ของมนุษย์

เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียวท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด 19 และประสบปัญหำด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ เป็นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรฝึกอำชีพให้
แก่กลุ่มเป้ำหมำย มีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ธนำคำรออมสิน 
ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ กรมอนำมัย ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำท่ี สค. เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ จ.นนทบุรี ครอบครัวแม่เล้ียง
เด่ียว และ
ผู้สังเกตกำรณ์

11,618,600             

11,618,600             

2,995,300               
2,995,300               
1,265,900               

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม

เชิงปริมำณ มีบริกำรของชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้หญิงกลุ่มเส่ียง 1 บริกำร 1,111,300               150

โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตแก่สตรี
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตแก่สตรี

1. ส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้ าทางเพศ
ในสังคม (กสพ.)



       1.1.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม คร้ังท่ี 1/2563

7 53 60 วันท่ี 25-26 
 พฤศจิกำยน
 2563 ณ 
โรงแรม
เชียงใหม่ออ
คิด จังหวัด
เชียงใหม่

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม คร้ังท่ี 1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ สิทธิ
ตำมกฎหมำย และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ แนวทำงกำรเล้ียงลูกและกำรใช้ชีวิตในสังคม 
กำรฝึกทักษะอำชีพและช่องทำงประกอบอำชีพ
โดยแม่เล้ียงเด่ียวท่ีประสงค์จะฝึกอำชีพ ทำงศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรี
และครอบครัวก็พร้อมรับช่วงต่อในกำรฝึกอำชีพต่อไป โดยมีแม่เล้ียง
เด่ียวและครอบครัวจำกจังหวัดล ำพูน และเชียงใหม่ จ ำนวน 60 คน 
เข้ำร่วมกิจกรรม

แม่เล้ียงเด่ียวและ
ครอบครัว รับรู้ถึง
สิทธิตำมกฎหมำย
สวัสดิกำรต่ำงๆของ
กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำม
ม่ันคงของมนุษย์

ให้มีกำรขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนให้กับ
กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว
อย่ำงต่อเน่ือง และมี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้
ไปยังกลุ่มสตรีท่ี ด้อย
โอกำสอ่ืนๆ เช่น 
ภำยในเรือนจ ำ โดย
กำรฝึกอำชีพ 
จิตวิทยำส ำหรับกำร
เล้ียงดูลูกช่วงวัยรุ่น 
เพ่ือน ำไปปรับใช้ใน
ชิตประจ ำวันและ
พัฒนำชุมชนให้ดีข้ึน

       1.1.2 งำนเปิดตัว “คู่มือกำรท ำงำนพ้ืนท่ีชุมชนปลอดภัยส ำหรับสตรี ใน
กำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว”

204905 77 43 120 วันพุธท่ี 18 
พฤศจิกำยน
 2563
เวลำ 10.00
 - 12.00 น.
ณ โรงแรม 
The Halls 
Bamgkok

สค. ร่วมมือกับ มูลนิธิหญิงชำยก้ำวไกล สสส. ขับเคล่ือนกำรสร้ำง
โมเดลพ้ืนท่ีปลอดภัยครอบคลุมท่ัวประเทศไทย โดยจัดท ำ“คู่มือกำร
ท ำงำนพ้ืนท่ีชุมชนปลอดภัยส ำหรับสตรี ในกำรแก้ไขปัญหำควำม
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม โดยจะเผยแพร่ให้ พม
จทุกจังหวัด และจะเร่ิมต้นท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญ
เน้ือหำคู่มือประกอบ กระบวนกำรท ำงำนคุ้มครองทำงสังคม ทักษะหรือ
เทคนิคกำรท ำงำนคุ้มครองสวัสดิภำพบุคคลในครอบครัวรวมถึงควำมรู้
ท่ีเก่ียวข้องในกำรท ำงำน ท้ังน้ีจะน ำหลักสูตรดังกล่ำวไปขยำยสู่
ผู้ปฏิบัติงำนในชุมชน และขยำยไปสู่หน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ เช่น 
กรุงเทพมหำนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือปรับใช้ในกำรสร้ำง
และพัฒนำพ้ืนท่ีปลอดภัยส ำหรับผู้หญิง

ส่งเสริมกำรขับเคล่ือน
งำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรง
ในสังคม



      1.1.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม คร้ังท่ี 2

112,181 9 30 1 40  21 – 22 
ธันวำคม 
2563 ณ 
รร.รำวินท
รำบีช รี
สอร์ท แอนด์
 สปำ ชลบุรี

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคล่ือนงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในสังคม คร้ังท่ี 2 เสริมสร้ำงควำมรู้ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำร
ท ำงำน รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศให้แก่
บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ แก่ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐใน
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 14คน วิทยำกร จ ำนวน 6 คน เจ้ำหน้ำท่ี สค. 
และผู้สังเกตกำรณ์ จ ำนวน 20 คน รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 40 คน

1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรจัดควำม
รุนแรงต่อสตรีและควำมรุนแรงในครอบครัว

เชิงคุณภำพ
ผู้หญิงมีควำมปลอดภัย ประสบกับควำมรุนแรงน้อยลงร้อยละ 30 124,300                 40

1.3 ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนและติดตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในท่ีท ำงำน 26,625                   15

กำรประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำร
ท ำงำน คร้ังท่ี 1/2564

2,300                     

3 12

15

วันศุกร์ท่ี 5 
กุมภำพันธ์ 
2564 เวลำ 
09.30 – 
14.00 น. ณ 
ห้องประชุม
เสมอภำค 
ช้ัน 23 
อำคำรมหำ
นครยิบซ่ัม 
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว 

ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทำงกำรขับเคล่ือนงำนใน
ปีงบประมำณ 2564 ได้แก่ 
1. เพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์
2. ประสำนกับ ก.พ. ในกำรเพ่ิมหลักสูตรกำรเรียน E – Learning
3. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ควรจัดท ำหนังสือไปยัง สป. ทุก
กระทรวง
4. ปรับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมชัดเจนมำกข้ึน
5. ให้ท ำงำนเชิงรุก โดยเชิญผู้บริหำร สค. หำรือร่วมกับ CGEO/GFP 
ของหน่วยงำนท่ีมีควำมเส่ียงต่อสถำนกำรณ์กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศในกำรท ำงำน

1.4 ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดท ำส่ือเพ่ือรณรงค์ขจัดควำมรุนแรงต่อสตรีและ
กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ในอำเซียน 3,675                     35

1,021,350               75

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เชิงปริมำณ  มีบริกำรของชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้หญิงกลุ่มเส่ียง 1 417,300                 

2. ขับเคล่ือนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง



      2.1.1 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ผู้ต้องขังหญิง) รุ่นท่ี 1

119,186 200 200 16 ธค. 63 
ณ ทัณฑ
สถำนหญิง
สงขลำ จ.
สงขลำ

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ผู้ต้องขังหญิง) ณ ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ จังหวัดสงขลำ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ต้องขังหญิงก่อนกลับมำใช้ชีวิตในสังคม
ภำยนอกได้อย่ำงมีคุณภำพ  และสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  โดย
เสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและโอกำสในกำรเข้ำถึงสิทธิ รวมถึง
แนวทำงและช่องทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้กับผู้ต้องขังหญิงท่ีมี
ก ำหนดจะถูกปล่อยตัวภำยในระยะเวลำ 1-2  ปี

กลุ่มเปรำะบำง 
(ผู้ต้องขังหญิง) 
จ ำนวน200 คน มี
ควำมพร้อม
กลับมำใช้ชีวิตใน
สังคมภำยนอกได้
อย่ำงมีคุณภำพและ
สำมำรถพ่ึงพำตนเอง
ได้ 

มีเวลำในกำรจัด
กิจกรรมน้อย
เน่ืองจำกทำงทัณฑ
สถำนมี
โปรแกรมท่ีให้
ผู้ต้องขังท ำ
กิจวัตรประจ ำวันเป็น
เวลำท่ี
แน่นอน/วำงแผนจัด
กิจกรรม 2 วัน 
เพ่ือให้มีเน้ือหำท่ี
ครอบคลุม

      2.1.2 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ผู้ต้องขังหญิง) รุ่นท่ี 2

200 200 17 ธค. 63 
ณ ทัณฑ
สถำนหญิง
สงขลำ จ.
สงขลำ

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ผู้ต้องขังหญิง) ณ ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ จังหวัดสงขลำ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ต้องขังหญิงก่อนกลับมำใช้ชีวิตในสังคม
ภำยนอกได้อย่ำงมีคุณภำพ  และสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  โดย
เสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและโอกำสในกำรเข้ำถึงสิทธิ รวมถึง
แนวทำงและช่องทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้กับผู้ต้องขังหญิงท่ีมี
ก ำหนดจะถูกปล่อยตัวภำยในระยะเวลำ 1-2  ปี

กลุ่มเปรำะบำง 
(ผู้ต้องขังหญิง) 
จ ำนวน 200 คน มี
ควำมพร้อม
กลับมำใช้ชีวิตใน
สังคมภำยนอกได้
อย่ำงมีคุณภำพและ
สำมำรถพ่ึงพำตนเอง
ได้ 

มีเวลำในกำรจัด
กิจกรรมน้อย
เน่ืองจำกทำงทัณฑ
สถำนมี
โปรแกรมท่ีให้
ผู้ต้องขังท ำ
กิจวัตรประจ ำวันเป็น
เวลำท่ี
แน่นอน/วำงแผนจัด
กิจกรรม 2 วัน 
เพ่ือให้มีเน้ือหำท่ี
ครอบคลุม

2.2 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ประสำนงำนด้ำนสตรีและเด็กในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เพ่ือขับเคล่ือนงำนตำมมำตรำกำรด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริม
สันติภำพและควำมม่ันคง

เชิงคุณภำพ
 -  - 540,000                 1 องค์กร/เครือข่ำย

2.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมม่ันคง 64,050                   75

      2.3.1 คร้ังท่ี 1/2563 19225 9 21 30 วันอังคำรท่ี 
3 พย. 2563
 ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แนวทำงกำรกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบัติด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมม่ันคง

708,050                 200
3.1 ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัด
กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

เชิงปริมำณ
มีรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำฯ ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 82,350                   120

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำว่ำด้วย
กำรขจัด
กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

เชิงคุณภำพ
รำยงำนฯ มีเน้ือหำครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน1 ฉบับ 625,700                 80

8,623,300               800

8,623,300               800

884,500                 280

โครงการขับเคล่ือนกลไกเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางเพศในสังคม 

3. การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนกลไกเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางเพศในสังคม

 1. ขับเคล่ือนการจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ



เชิงปริมำณ กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ
งบประมำณท่ีค ำนึงถึงมิติหญิงชำย ร้อยละ 80 884,500                 280

เชิงคุณภำพ หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท ำงบประมำณท่ี
ค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ ร้อยละ 10 666,600                 

กำรประชุมคณะท ำงำนเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณท่ีค ำนึงถึงมิติ
เพศภำวะ คร้ังท่ี 1/2564

7,153                       7,153             15 15 วันอังคำรท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.30 - 13.30 น.ณ ห้องประชุมอำคำรมหำนครยิบซ่ัม ช้ัน 22 เอ พิจำรณำ (ร่ำง) คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณท่ีค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ 
(Gender Responsive Budgeting : A Practical Handbook) และ 
(ร่ำง) แผนงำนและแนวทำงในกำรขับเคล่ือน GRB
มติท่ีประชุม ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำร ดังน้ี
1. ปรับปรุ่งร่ำงคู่มือฯ ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกุมภำพันธ์
2. น ำร่ำงคู่มือฯ เสนอ กสส. ภำยในเดือนมีนำคม พร้อมแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนใน พม. พิจำรณำ โดยหน่วยงำนเลือกวิเครำะห์โครงกำร 1-2 
โครงกำร ภำยในเดือนมีนำคม - เมษำยน
3. ปรับปรุงร่ำงคู่มือฯ และ checklist และน ำเสนอ กสส. เพ่ือ
พิจำรณำอีกคร้ัง

666,600                 90

2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำน
สตรี
ในระดับพ้ืนท่ี

เชิงปริมำณ ร้อยละของเครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสตรี 
กำรพัฒนำศักยภำพสตรี กำรคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิ และกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศในระดับพ้ืนท่ี

ร้อยละ 80

666,600                 

 2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือ
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีในระดับพ้ืนท่ี

เชิงคุณภำพ ร้อยละของเครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
น ำควำมรู้ท่ีได้รับไปถ่ำยทอดต่อให้แก่สตรี 
ชุมชนในพ้ืนท่ีได้

ร้อยละ 50
5,459,700               90

283,000                 133

3.1 ผลักดันกำรขับเคล่ือนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
พ.ศ. 2558 แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 283,000                 50

   3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ 
พ.ศ. 2558

720,700                 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 (กำรผลักดันมำตรกำรลงโทษส ำหรับผู้กระท ำผิดทำง
เพศ)

9688.5 50 8 12 20 วันอังคำรท่ี 
26 มกรำคม
 2564 เวลำ
 09.00 – 
16.00 น. 
ณ ห้อง
ประชุม
อำคำรมหำ
นครยิบซ่ัม
ช้ัน 22 เอ 
(ห้องใหญ่) 
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว

 - ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม จ ำนวน 9
 คน
 - เจ้ำหน้ำท่ีกองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ จ ำนวน 11 คน 
เสนอควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรลงโทษส ำหรับผู้กระท ำผิด
ทำงเพศ

2. พัฒนากลไกการด าเนินงานเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางเพศในสังคม

3. ขับเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

เชิงปริมำณ จ ำนวนรำยงำนผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนและกำบังคับใช้รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขพระรำชบัญญ ติควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 และอนุ

บัญัติท่ีเก่ียวข้อง

 ไม่น้อยกว่ำ 1 ฉบับ

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำงบประมำณท่ีค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ



กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 (กำรผลักดันมำตรกำรลงโทษส ำหรับผู้กระท ำผิดทำง
เพศ คร้ังท่ี 2)

14,845 16 44 60 วันอังคำร
ท่ี 2 มีนำคม
 2564 เวลำ
 08.30 – 
17.00 น. ณ
 โรงแรม
ปรินซ์พำเลช
 มหำนำค 
กรุงเทพฯ

 - องค์ควำมรู้และข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรลงโทษส ำหรับ
ผู้กระท ำผิดทำงเพศให้สมบูรณ์มำกย่ิงข้ึนในประเด็น กำรใช้ EM และ
กำรบันทึกประวัติของผู้กระท ำผิดทำงเพศ รวมท้ังเสนอข้อคิดเห็นใน
เร่ืองของกำรให้ควำมคุ้มครองช่วยเหลือและชดเชย เยียวยำต่อ
ผู้ถูกกระท ำควำมผิดทำงเพศ
- ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนกระทรวง พม. และ
วิทยำกร จ ำนวน 41 คน
 - เจ้ำหน้ำท่ีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จ ำนวน 19 คน

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 (กำรผลักดันมำตรกำรสนับสนุนสตรีให้เป็นพลัง
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ)

33,200 9 53 62 วันพฤหัสบดี 
ท่ี 11 
มีนำคม 
2564 เวลำ 
09.00 – 
14.00 น. ณ
 โรงแรม
ปรินซ์พำเลช
 มหำนำค 
กรุงเทพฯ

 - องค์ควำมรู้และข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบกำรพัฒนำเด็กของ
ประเทศไทยและผู้หญิงท ำงำนกับกำรดูแลบุตร
- ข้อคิดเห็นกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
รวมถึงกำรจัดสถำนท่ีส ำหรับเล้ียงดูบุตรในสถำนท่ีท ำงำน
- ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนกระทรวง พม. และ
วิทยำกร จ ำนวน 35 คน
- เจ้ำหน้ำท่ี กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จ ำนวน 27 คน

3.2 ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรตำม พระรำชบัญญัติควำม
เท่ำเทียม  ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 439,200                 30

   3.2.1 ประชุมคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ

281,500                 80,880 20 20 1. กำรประชุมคณะกรรมกำร วลพ.  วันท่ี 30  ตค. 63
2. ประชุมคณะกรรมกำร วลพ. คร้ังท่ี 11/2563 27 พย. 63  (41,580
 บำท)
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร วลพ. คร้ังท่ี 12/2563 (39,300 บำท) 
18 ธันวำคม 2563 
4. ประชุมคณะกรรมกำร วลพ. คร้ังท่ี 1/2564 (35,529 บำท) วันท่ี 
22 กุมภำพันธ์ 2564
5. กำรประชุมคณะกรรมกำร วลพ. คร้ังท่ี 2/2564 (000000 บำท) 
วันท่ี 26 มีนำคม 2564



   3.2.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ

616,000                 55,911 10 10

1. คณะอนุกรรมกำร วลพ. คณะท่ี 3 วันท่ี  15 ตค. 63
2. คณะอนุกรรมกำร วลพ. คณะเฉพำะกิจท่ี 3 วันท่ี 29 ตค. 63 
3. ประชุมคณะอนุกรรมกำร คณะ เฉพำะกิจท่ี 3 คร้ังท่ี 3/2563 
(10,640 บำท)
4. ประชุมคณะอนุกรรมกำร คณะท่ี 3 คร้ังท่ี 8/2563 (20,060 บำท) 
วันท่ี 11 พย. 63
5.ประชุมคณะอนุกรรมกำร วลพ. คณะท่ี 3 คร้ังท่ี 9/2563 (25,211 
บำท)  วันท่ี 3 ธันวำคม 2563 
6.ประชุมอนุกรรมกำร คณะท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2564 (16,240 บำท) วันท่ี 
17กุมภำพันธ์ 2564
7.ประชุมคณะอนุกรรมกำร คณะเฉพำะกิจท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2564 (9,474
 บำท) วันท่ี 10 มีนำคม 2564 
8.ประชุมคณะอนุกรรมกำร คณะท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2564 (22,712.4 บำท)
 วันท่ี 15 มีนำคม 2564

   3.2.3 เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องตำมค ำ
ร้อง

59,820 1. เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องตำมค ำ
ร้องเลขท่ี 05/2563 และ 06/2563 ณ จังหวัดชลบุรี (5,204 บำท) 
ระหว่ำงวันท่ี 8-9 พย. 63
2. เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องตำมค ำ
ร้องท่ี 02/2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่  (40,132 บำท) 12 - 13 พย. 63
3. เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องตำมค ำ
ร้องเลขท่ี 04/2563 ณ จังหวัดอุดรธำนี และผู้ร้องตำมค ำร้องเลขท่ี 
07/2563  ณ จังหวัดหนองคำย (14,484 บำท) 22-25 พย. 63

3.3 สนับสนุน ผลักดัน และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558

เชิงคุณภำพ ร้อยละของผู้ร้องเรียนได้รับกำรคุ้มครอง 
ป้องกันไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ

ร้อยละ 80

450,000                 40

   3.3.1 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ 
พ.ศ. 2558

166,000                 20

   3.3.2 ผลักดันและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศ
 พ.ศ. 2558

2,340,000               20

3.4 จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558
1,500,000               13

3.5 กำรจ้ำงท่ีปรึกษำประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำ
เทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558

1,612,500               

64,300                   297

4.1 ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ

1,298,200               12

4.2 ประชุมวิชำกำรระดับชำติ เร่ืองยุติกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ 250,000                 280

4.3 จ้ำงรวบรวมข้อมูล 5
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบงานด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (กคอ.) 5,931,500               

5,931,500               

4. รวบรวมข้อมูลด้านการยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 



โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี 5,931,500               390

1. พัฒนากลไกในการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี

เชิงปริมำณ  1. ร้อยละของจังหวัดท่ีมีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรคุ้มครองและพัฒนำอำชีพและ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจังหวัดในกำรป้องกันและ

ร้อยละ 80 4,836,600               

1.1 ขับเคล่ือนกลไกคณะกรรมกำรคุ้มครองและพัฒนำอำชีพประจ ำจังหวัด
หรือคณะอนุกรรมกำร
ภำยใต้คณะกรรมกำรคุ้มครองและพัฒนำอำชีพประจ ำจังหวัด

2. แนวทำงหรือมำตรกำรในกำรคุ้มครอง
ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรค้ำ
ประเวณี

1 มำตรกำร 2,789,200               1541400 โอนเงินให้จังหวัด 42 จังหวัด ๆ 36,700 บำท

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539

3. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับควำมรู้ด้ำนกำร
คุ้มครองช่วยเหลือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำประเวณี

ร้อยละ 80 947,250                 150

1.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือออกแบบกระบวนกำรคุ้มครองช่วยเหลือ
เพ่ือป้องปันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำประเวณี

4. หน่วยงำน/องค์กรท่ีเข้ำร่วมในกำรขับเคล่ือน
งำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ค้ำประเวณี

ร้อยละ 80 370,000                 

1.4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรคุ้มครองและ
พัฒนำอำชีพ

เชิงคุณภำพ ได้ผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำยและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกฎหมำยกรอบแนวทำง 
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน

500,000                 55630 40 8 ธค. 63 ณ
 รร.เดอ
ไพร์ม รำงน้ ำ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแนวทำงด้ำนกำรคุ้มครองและ
พัฒนำอำชีพ เพ่ือหำรือแนวทำงในกำรคุ้มครองช่วยเหลือพนักงำน
บริกำรให้สำมำรถเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรสังคมด้ำนต่ำงๆ รวมท้ังกำร
พัฒนำทักษะอำชีพให้กับพนักงำนบริกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับรองรับสถำนกำรณ์ทำงสังคมท่ีเปล่ียนแปลง กับผู้แทนศูนย์
เรียนรู้ฯ มูลนิธิ เครือข่ำย ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 40 คน 

พนักงำนบริกำรให้
สำมำรถเข้ำถึงสิทธิ
และสวัสดิกำรสังคม
ด้ำนต่ำงๆ ได้ ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะ
อำชีพท่ีสอดรับกับ
สถำนกำรณ์สังคม

1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังปัญหำกำรค้ำประเวณี 230,150                 

2. พัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 108,000                 

2.1. ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี 26,720                   

2.2  ประชุมคณะท ำงำนประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำยและปรับปรุง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539

81,280                   

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539 คร้ังท่ี 1

34300 65 24 ธค. 63 
ณ รร.วัง
สวนสุนันทำ
 ม.สวน
สุนันทำ

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ
 ของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 
2539 คร้ังท่ี 1 ในกลุ่มเด็ก เยำวชน เพ่ือน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ไปจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระรำชบัญญัติ พิจำรณำ
ในกำรก ำหนดแนวทำงเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ช้ันปีท่ี 3 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ รวมจ ำนวน 65 คน        รับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
พรบ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.2539 ในกลุ่มเด็ก 
เยำวชน ประกอบไปด้วย ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ี สค. และนักศึกษำ



ประชุมคณะท ำงำนประเมิน ผลสัมฤทธ์ิของพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539 คร้ังท่ี 1/2564

6565 19 วันศุกร์ท่ี 22
 มกรำคม 
2564 เวลำ 
09.30 – 
14.00 น. ณ
 ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

เพ่ือพิจำรณำแผนและกรอบประเด็นส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ พรบ.ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.2539

ประชุมคณะท ำงำนประเมิน ผลสัมฤทธ์ิของพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539 คร้ังท่ี 2/2564

4,665                     4,665           19 วันศุกร์ท่ี 5 
กุมภำพันธ์ 
2564 เวลำ 
13.30 - 
16.30 น. ณ
 อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม 
ช้ัน 22 A

เพ่ือพิจำรณำแผนและกรอบประเด็นส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ พรบ.ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.2539

ประชุมคณะท ำงำนประเมิน ผลสัมฤทธ์ิของพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539 คร้ังท่ี 3/2564

3,865           19 วันอังคำรท่ี 
2 มีนำคม 
2564 เวลำ 
13.30 - 
16.30 น. ณ
 อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม 
ช้ัน 22 A

เพ่ือพิจำรณำแผนและกรอบประเด็นส ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ พรบ.ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.2539

 3. พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี  เชิงปริมำณ จ ำนวนชมรมริบบ้ินขำวท่ีขยำยผลลงระดับ
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำรกำรค้ำประเวณี

360 คน
986,900                 

3.1 อบรมเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยและขยำยผลด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำประเวณีผ่ำนกลไกชมรมริบบ้ินขำว    ในโรงเรียน (โอนให้ศูนย์ฯ 
ด ำเนินกำร)

เชิงคุณภำพ ร้อยละของเครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง
 คุ้มครอง ช่วยเหลือ และส่งต่อ        ผู้ประสบ
ปัญหำกำรค้ำประเวณี

ร้อยละ 80 986,900                 240

118,860,400            
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพ่ือ

เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง (กสค.) 118,860,400            

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับ
พ้ืนท่ี 75,280,200             93000

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



1 โครงการบริหารและพัฒนาก าลังคนของประเทศด้านครอบครัว 64,073,900             75043
1.1 พัฒนาศักยภาพครอบครัว เชิงปริมำณ  จ ำนวนสมำชิกครอบครัวท่ีได้รับกำรจัด

กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัว
70,000 คน 57,291,100             71697

   1.1.1 เสริมสร้ำงทักษะวำงแผนกำรเงิน ส่งเสริมกำรออม เพ่ือควำมม่ันคง
ของครอบครัว

591,100                 97

   1.1.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภำพของครอบครัว 8,000,000               1600
   1.1.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (7,147ศูนย์) 48,700,000             70000
1.2 การส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว เชิงคุณภำพ  ครอบครัวในชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเอง 76 จังหวัด 4,500,000               3000

   1.2.1 งำนวันแห่งครอบครัว/วันแห่งควำมรัก/พำลูกจูงหลำนเข้ำโบสถ์ วัด 
มัสยิด)

1,900,000               2600

   1.2.2 กิจกรรมรณรงค์งำนวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลำง) 2,500,000               300

   1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงเวลำคุณภำพในครอบครัว 100,000                 100

1.2.3.1 จัดงำน“พม. ห่วงใย รักปลอดภัยห่ำงไกล Covid – 19” กิจกรรมวัน
วำเลนไทน์ และวันกตัญญู 

(ปรับกิจกรรม จำกโครงกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนของประเทศด้ำน
ครอบครัว 1.2 กำรส่งเสริมกำรใช้เวลำร่วำมกันของครอบครัว กิจกรรมท่ี 
1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงเวลำคุณภำพในครอบครัว)
*** ใช้เงินเหลือจ่ำย****
-โครงกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนของประเทศด้ำนครอบครัว กิจกรรม
จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร " กำรพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัว
ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 2" จ ำนวน 132,000
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลไกด้ำนครอบครัว กิจกรรมท่ี 2 พัฒนำทีม
วิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด ข้อ 2.3 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทีม
วิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด จ ำนวน 121,400 บำท
 โครงกำรขับเคล่ือนกลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคในครอบครัว กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 กิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (ส่วนกลำง) กิจกรรมโครงกำรพัฒนำระบบ
เพ่ือนครอบครัว : Family Line จ ำนวน 100,000

453,400                 453400 66

วันศุกร์ท่ี 12
 กุมภำพันธ์ 
2564ศูนย์
เรียนรู้กำร
พัฒนำสตรี
และ
ครอบครัว
ภำคกลำง 
จ.นนทบุรี

สค. ส่งมอบควำมสุขวันวำเลนไทน์ วันกตัญญู ภำยใต้แนวคิด "รักหมด
ใจ...ยังไงก็ครอบครัว My Family, My Endless Love" ในรูปแบบ 
Live สด ผ่ำน Facebook สค. เพ่ือเป็นกำรส่งมอบควำมรักควำม
ห่วงใยให้กับครอบครัวไทยท่ัวประเทศ และให้ครอบครัวส่งควำมรัก
ควำมห่วงใยให้กับสมำชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรใช้เวลำอยู่ด้วยกันอย่ำงมีคุณภำพ  โดยมีนำงจินตนำ
 จันทร์บ ำรุง อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวนำงสำวสุนีย์ 
ศรีสง่ำตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ผู้บริหำร สค. ดีเจ - พ่ีอ้อย นภำพร ไตรวิทย์วำรีกุล นำยตะวัน ปัณณ
วิชญ์ และ แคนด้ี รำกแก่น ส่ือ และประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
ดังกล่ำว

ประชำชนผู้รับชม
รำยกำรได้เรียนรู้
รูปแบบควำมรักกำร
แสดงออก และพลัง
ของควำมรักใน
ครอบครัว จำกกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองควำมสัมพันธ์
ภำยในครอบครัว
ของแขกรับเชิญ 

    1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้าน
ครอบครัวระดับจังหวัดวเพ่ือ
ขับเคล่ีอนงานด้านครอบครัว รุ่นท่ี 2 "   (ใช้เงินร่วมกับข้อ 2.2.2)

468000 59 107 166 วันท่ี 21 - 
24 ธ.ค. 63 
ณ โรงแรม
เดอะทวิน 
ทำวเวอร์ 
กรุงเทพฯ

ประชุมพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือ
ขับเคล่ีอนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 2  ให้กับผู้แทนจำกหน่วยงำนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภำคกลำงและภำคใต้ 39 จังหวัด  เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับควำมรู้และทักษะ
1. กำรสร้ำงทีมงำนและเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำครอบครัว
ในชุมชน รวมท้ังกำรส่ือสำรเพ่ืองำนบริกำร 
2.กำรใช้พลังชุมชนและทีมสหวิชำชีพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว รวมท้ังได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำร กรณีควำมรุนแรงในครอบครัว 
3. กำรสร้ำงวินัยกำรเงินและกำรออม 
4.บทบำทหน้ำท่ีของทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด

1. วิทยำกรด้ำน
ครอบครัว3* จังหวัด 
มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็ง น ำองค์
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวในชุมชน
2. สร้ำงกลไก 
เครือข่ำยป้องกันกำร
กระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว

1. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ภำรกิจในจังหวัด
เน่ืองจำก ปัญหำ
อุทกภัย และกำร
เตรียมกำรเลือกต้ังใน
ระดับท้องถ่ิน/พัฒนำ
ระบบกำรแก้ไข
ปัญหำครอบครัวอย่ำง
เป็นระบบ เสริมสร้ำง
กำรพัฒนำทีม
วิทยำกรรูปแบบอ่ืน ๆ
 นอกเน่ืองจำกกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2. เน่ืองด้วย
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ 
COVID-19 ส่งผลให้ 
จ. สมุทรสำคร ไม่
สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ฯ ผู้เข้ำร่วม
ประชุมฯ บำงส่วนมี
ควำมตระหนกต่อ
สถำนกำรณ์ 
COVID-19/ได้มีกำร
ก ำชับให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมฯ สวมใส่
หน้ำกำกอนำมัย/
หน้ำกำกผ้ำ ล้ำงมือ
ด้วยเจลล้ำงมือ 
ตลอดเวลำ
3. ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ



    2. กิจกรรมผลิตเอกสารและส่ือวิชาการด้านครอบครัว (แนวทาง
ปฏิบัติงานด้านครอบครัว/คู่มือการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว/องค์ความรู้/คู่มือ/รายงาน/แบบฟอร์มใบส าคัญ/แผ่นพับ/
โปสเตอร์/สารคดี/เข็มกลัดริบบ้ินขาว/พัด/ส่ือวิชาการด้านครอบครัว)

25741.63 จัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนครอบครัว 182 เล่ม และคู่มือกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว 76 เล่ม ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

1.4 การประชุมช้ีแจงแนวทางการส ารวจและน าเข้าข้อมูลสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัว

998,800                 173

1.4.1 การประชุมช้ีแจงแนวทางการส ารวจและน าเข้าข้อมูลสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัว (zoom)

ไม่ใช้
งบประมำณ

54 11 65

18 มีนำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 warroom 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว 
(47 จังหวัด)
ผ่ำนกำร
ประชุม
ทำงไกล 
(Video 
Conference
) โดย 
Zoom 
Meetin

1. กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 47 จังหวัด ได้รับควำมรู้
แนวทำงกำรส ำรวจ, เคร่ืองมือกำรส ำรวจ, กำรอ่ำนและแปลผล และ
กำรน ำเข้ำข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว ประจ ำปี 
2564 
2. กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 29 จังหวัดไม่ได้เข้ำร่วมประชุม เน่ืองจำก
เจ้ำหน้ำท่ีเคยเข้ำร่วมกำรอบรมฯ แล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจและ
น ำเข้ำข้อมูลในระบบมำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง จึงขออนุญำตไม่ร่วม
ประชุมดังกล่ำว 
3.กองส่งเสริมสถำบันครอบครัวได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ
มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง พบว่ำ มีจังหวัดท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 
จังหวัด ได้แก่ หนองคำย ยโสธร และร้อยเอ็ด  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวน 49 จังหวัด และมีเพียง 24 จังหวัดท่ียังไม่ปรำกฏกำรน ำเข้ำ
ข้อมูล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว 11,206,300             17957
1. จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เชิงปริมำณ 1. จ ำนวนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนท่ีจัดต้ังใหม่30 แห่ง 7,043,200               17349

     1.1 กำรสนับสนุนกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน  (108 ศูนย์) 2. มีศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนท่ีขอรับกำร
ประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน (จำกฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563)

ร้อยละ 10 1,500,000               30 แห่ง

     1.2 กำรขับเคล่ือนมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนสู่กำรปฏิบัติ 3. จ ำนวนทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับ
จังหวัด มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็น     ในกำร
ขับเคล่ือนงำนด้ำนครอบครัวในระดับพ้ืนท่ี

76 จังหวัด 543,200                 97

     1.3 กำรเสริมศักยภำพศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
      - สนับสนุนงบบริหำรจัดกำรให้ พมจ. ขับเคล่ือนงำนด้ำนครอบครัว 

5,000,000               17252

2. พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เชิงคุณภำพ ครอบครัวในนชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเอง ร้อยละ 80 4,163,100               608

    2.1 กำรพัฒนำทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด
         - สนับสนุนเงินงบประมำณให้ พมจ. (76 จังหวัด)

1,770,000               380

    2.2 กำรพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือ
ขับเคล่ือนงำนด้ำนครอบครัว

1,762,500               139



          2.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำน
ครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 1”

895147.88 47 116 163 วันท่ี 15 – 
18 ธ.ค. 63 
ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน 
ทำวเวอร์กรุง
เทพฯ

ประชุมพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือ
ขับเคล่ีอนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 1  ให้กับทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัว
ระดับจังหวัด เจ้ำหน้ำท่ี พมจ. เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คณะท ำงำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน/คณะท ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำร
เพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับต ำบล ปรำชญ์
ชำวบ้ำน ทีมสหวิชำชีพ ผู้แทนสภำเด็กและเยำวชน ผู้แทนองค์กร
พัฒนำภำคเอกชน (NGOs) ในพ้ืนท่ีจังหวัดภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมจ ำนวน 37 จังหวัด เพ่ือพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำครอบครัว ด้ำนกำรส่งเสริมกำรออมและ
กำรวำงแผนทำงกำรเงินของครอบครัวรวมท้ังด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
 แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวในระดับพ้ืนท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้และทักษะ
1. กำรสร้ำงทีมงำนและเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำครอบครัว
ในชุมชน รวมท้ังกำรส่ือสำรเพ่ืองำนบริกำร 
2.กำรใช้พลังชุมชนและทีมสหวิชำชีพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว รวมท้ังได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำร กรณีควำมรุนแรงในครอบครัว 
3. กำรสร้ำงวินัยกำรเงินและกำรออม 
4.บทบำทหน้ำท่ีของทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด

1. วิทยำกรด้ำน
ครอบครัว 37 จังหวัด
 มีองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็ง น ำองค์
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวในชุมชน
2. สร้ำงกลไก 
เครือข่ำยป้องกันกำร
กระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว

      2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำน
ครอบครัวระดับจังหวัดวเพ่ือขับเคล่ีอนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 2 "  (ใช้เงิน
ร่วมกับข้อ 1.3)

329845 139 59 107 166 วันท่ี 21 - 
24 ธ.ค. 63 
ณ โรงแรม
เดอะทวิน 
ทำวเวอร์ 
กรุงเทพฯ

ประชุมพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือ
ขับเคล่ีอนงำนด้ำนครอบครัว รุ่นท่ี 2  ให้กับผู้แทนจำกหน่วยงำนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภำคกลำงและภำคใต้ 39 จังหวัด  เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับควำมรู้และทักษะ
1. กำรสร้ำงทีมงำนและเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำครอบครัว
ในชุมชน รวมท้ังกำรส่ือสำรเพ่ืองำนบริกำร 
2.กำรใช้พลังชุมชนและทีมสหวิชำชีพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว รวมท้ังได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำร กรณีควำมรุนแรงในครอบครัว 
3. กำรสร้ำงวินัยกำรเงินและกำรออม 
4.บทบำทหน้ำท่ีของทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด

1. วิทยำกรด้ำน
ครอบครัว39 จังหวัด
 มีองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็ง น ำองค์
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวในชุมชน
2. สร้ำงกลไก 
เครือข่ำยป้องกันกำร
กระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว

1. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ภำรกิจในจังหวัด
เน่ืองจำก ปัญหำ
อุทกภัย และกำร
เตรียมกำรเลือกต้ังใน
ระดับท้องถ่ิน/พัฒนำ
ระบบกำรแก้ไข
ปัญหำครอบครัวอย่ำง
เป็นระบบ เสริมสร้ำง
กำรพัฒนำทีม
วิทยำกรรูปแบบอ่ืน ๆ
 นอกเน่ืองจำกกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2. เน่ืองด้วย
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ 
COVID-19 ส่งผลให้ 
จ. สมุทรสำคร ไม่
สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ฯ ผู้เข้ำร่วม
ประชุมฯ บำงส่วนมี
ควำมตระหนกต่อ
สถำนกำรณ์ 
COVID-19/ได้มีกำร
ก ำชับให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมฯ สวมใส่
หน้ำกำกอนำมัย/
หน้ำกำกผ้ำ ล้ำงมือ
ด้วยเจลล้ำงมือ 
ตลอดเวลำ
3. ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ



2.2.3 ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโครงกำรทบทวน
และพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และทีมวิทยำกร
ด้ำนครอบครัว จัดโดยส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดอ่ำงทอง (เดินทำงไปรำชกำร)

4480 70 วันท่ี 22 
มีนำคม 
2564 เวลำ 
09.00 - 
16.00 น. ณ
 ห้องประชุม
วิเศษชัย
ชำญ 
ศำลำกลำง
จังหวัด
อ่ำงทอง

เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนครอบครัว 
ได้รับควำมรู้และฝึกปฏิบัติ ดังน้ี
   1. ได้รับควำมรู้ ดังน้ี
       - โครงสร้ำง บทบำทหน้ำท่ี และควำมส ำคัญของศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน
       - แนวทำงกำรจัดต้ังและทบทวนกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำครอบครัว
ในชุมชน
       - ข้ันตอนกำรท ำงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
    2. ได้ฝึกปฏิบัติ ดังน้ี
       - กำรวิเครำะห์พ้ืนท่ีชุมชน ผ่ำนกิจกรรมแผนท่ีชุมชน
       - กำรวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือออกแบบแผนงำน/โครงกำร ผ่ำน
เคร่ืองมือต้นไม้ปัญหำ
โดยมี นำงวำสนำ ทองจันทร์ พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดอ่ำงทองเป็นประธำน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบ
งำนด้ำนครอบครัวมี
ควำมเข้ำใจบทบำท
และควำมส ำคัญของ
ศูนย์พัฒนำครอบครัว
ในชุมชน รวมท้ัง
สำมำรถสนับสนุน
ศูนย์พัฒนำครอบครัว
ในชุมชนในกำร
วิเครำะห์สภำพ
ปัญหำของพ้ืนท่ีและ
ออกแบบโครงกำร

    2.3 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด (17 
จังหวัด)

630,600                 509181.51 89 25 70 95 วันท่ี 30 
พ.ย. - 2 
ธ.ค. 63 
ณ โรงแรม
บำงกอกชฎำ
 กรุงเทพฯ

จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทีมวิทยำกรด้ำน
ครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะส ำหรับทีม
วิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด (18 จังหวัดใหม่) รวมท้ังเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์และ
กระบวนกำรท ำงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ี 
ซ่ึงจะช่วยให้ทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัดสำมำรถสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน ให้กับเจ้ำหน้ำท่ี พมจ. ผู้แทนทีมวิทยำกรด้ำน
ครอบครัวระดับจังหวัด 18 จังหวัดใหม่ ได้แก่ อยุธยำ ยโสธร บึงกำฬ 
อุดรธำนี ชลบุรี ตรำด นครปฐม ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร นรำธิวำส ปัตตำนี พังงำ ภูเก็ต ยะลำ และ
ระนอง วิทยำกรจำกภำครัฐและเอกชน
กำรประชุมดังกล่ำวท ำให้ทีมวิทยำกรด้ำนครอบครัวระดับจังหวัด1. 
ได้รับควำมรู้และทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรส่ือสำรเชิงบวกกับลูกหลำน
วัยรุ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์และกระบวนกำรท ำงำนของแต่ละ
พ้ืนท่ี
3. ส่งเสริมให้มีกำรขับเคล่ือนงำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพ

1. วิทยำกรด้ำน
ครอบครัว 76 จังหวัด
 มีองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็ง น ำองค์
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวในชุมชน
2. สร้ำงกลไก 
เครือข่ำยป้องกันกำร
กระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนกลไกการคุ้มครองสิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว

29,744,000             

1 โครงการขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

29,744,000             30594/450 เครือข่ำย

1. การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายตามกฎหมายด้านความ
รุนแรงในครอบครัว

เชิงปริมำณ

 1. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 30,000 คน 417,400                 

ไม่มีกำรจัดอบรม ในปีงบประมำณ 2564
อยู่ระหว่ำงทำบทำมคณะกรรมกำร 
มีกำรปรับคณะกรรมกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินบุคคลท่ีจะ
ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำม พ.ร.บ.2550 ให้เป็นปัจุบัน

2. การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

2. จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับควำมรู้ในกำร
คุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครัวและกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำร
ป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัว

60 คน 4,871,600               

  2.1 กิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
(ส่วนกลำง)

3. จ ำนวนเยำวชนท่ีได้รับควำมรู้ในกำรป้องกัน
ควำมรุนแรงในครอบครัว

300 คน 2,439,600               30,000

(1) กำรผลิตส่ือและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์                   655,076



  1.1 - โครงกำรพัฒนำระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line                   700,000 20 15 มกรำคม
 2564 ห้อง
ประชุม
เสมอภำค

หำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรเช่ือมโยงข้อมูล รวมท้ังกำร
ก ำหนดผู้เช่ียวชำญในกำรให้ค ำปรึกษำ ของระบบเพ่ือนครอบครัว : 
Family Line กับ ผู้แทน ดย. /ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) /กสค./
กสพ./กคอ.

 โครงกำรพัฒนำระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line
วัตถุประสงค์
เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำะบบ : Family Line

6 9 25 ผู้แทน
ผู้เช่ียวชำ
ญในแต่
ละด้ำน
 และ
เจ้ำหน้ำ
ท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

17 
กุมภำพันธ์ 
2564
ห้องประชุม
 Warroom

1. ท่ีประชุมเห็นชอบข้ันตอนในกำรให้ค ำปรึกษำ ของระบบเพ่ือน
ครอบครัว : Family Line
2. มอบหมำยให้กองจัดเวรในกำรให้บริกำรของผู้เช่ียวชำญ

ระหว่ำงท่ีมีกำรบัน
ทีกคลิปวิดีโอมีกำร
ป้องกันบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับกำรผลิต
ส่ือประชำสัมพันธ์
ด้ำนควำมรุนแรงใน
ครอบครัว (คลิปวิดีโอ)

ประชุมหำรือควำมร่วมมือระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line ระหว่ำงกรม
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวกับกรมอนำมัย

2 18 20 4 มีนำคม 
2564
ห้องประชุม
ส ำนัก
คณะกรรมกำ
รผู้
ทรงคุณวุฒิ 
ช้ัน ๓ 
กรมอนำมัย
 กระทรวง
สำธำรณสุข

ผลกำรหำรือกรมอนำมัยให้กำรสนับสนุน ดังน้ี
1.  ให้ค ำปรึกษำในประเด็นแม่วัยรุ่นและกำรดูแลบุตร โดยให้
ด ำเนินกำร Plug in 
ผ่ำน Platform ระหว่ำงระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line กับ
ระบบ Teen Club ของกรมอนำมัย
ในกำรให้บริกำรประชำชน
2.  ประเด็นขอสนับสนุนผู้เช่ียวชำญจำกกรมอนำมัยในกำรให้
ค ำปรึกษำในประเด็น
แม่วัยรุ่นและกำรเล้ียงดูบุตร ทำงกรมอนำมัยแจ้งว่ำมีข้อจ ำกัดด้ำน
บุคลำกร จึงไม่สำมำรถให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนน้ีได้ แต่ให้ควำม
อนุเครำะห์ด้ำน Line Official : Teen Club แทน
3.  กรมอนำมัยมี Platform หลำกหลำยช่องทำงในกำรให้ควำมรู้ 
ควำมช่วยเหลือประชำชน อำทิ Pink book ก้ำวย่ำงเพ่ือสร้ำงลูก Teen
 Club และแพทย์อำสำ RSA ซ่ึงมีผู้ใช้งำน Platform 
ของกรมอนำมัย จ ำนวน ๑ ล้ำนคน โดยกรมอนำมัยได้ใช้เป็นช่องทำง
ในกำรสร้ำงควำมรอบรู้ ๓ อ. ด้วย Digital Health Literacy เป้ำหมำย
เพ่ืออ ำเภอท่ัวไทยรอบรู้สุขภำพ ๕ ล้ำนครอบครัว สมัครก้ำวท้ำใจ รอบ
รู้สุขภำพออนไลน์ รับแต้มสุขภำพ โดยเน้นกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และปรับ
พฤติกรรม
4..  กรมอนำมัยจะช่วยประชำสัมพันธ์ระบบเพ่ือนครอบครัว : Family
 Line ผ่ำนระบบ Platform กลำง Line Official :Teen Club

ประชุมหำรือควำมร่วมมือระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line ระหว่ำงกรม
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวกับกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

11 มีนำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
เสมอภำค 
ช้ัน 23 
อำคำรมหำ
นครยิบซัม

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ได้ร่วมหำรือกับกรมกิจกำรเด็ก
และเยำวชน เพ่ือขอควำมร่วมมือมอบหมำยผู้เช่ียวชำญในกำรให้
ค ำปรึกษำออนไลน์ (Online) ใน 3 ประเด็น คือ
1) กำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กตำมช่วงวัย
2) เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด
3) ควำมรุนแรงในเด็ก
ผลจำกกำรหำรือ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนพิจำรณำให้ผู้เช่ียวชำญ
ให้ค ำปรึกษำออนไลน์ จ ำนวน 1 ประเด็น คือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประชำชนมีช่องทำง
ในกำรขอค ำปรึกษำ
เพ่ิมอีกช่องทำง และ
สำมำรถสอบถำม 
ปรึกษำปัญหำกับ
ผู้เช่ียวชำญเฉพำะ
ด้ำน เพ่ือได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรท่ีถูกต้อง



ทดสอบระบบโครงกำรพัฒนำระบบเพ่ือนครอบครัว  : Family Line 10 24 34 16 มีนำคม 
2564
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

เชิญผู้ใช้งำนระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line ประกอบด้วย 
ผู้ดูแลระบบ และผู้เช่ียวชำญ เข้ำร่วมทดสอบระบบ
ผลจำกกำรทดสอบระบบ ท่ีปรึกษำน ำไปพัฒนำระบบเพ่ือทดสอบกำร
ใช้งำนต่อไป

ติดตำมควำมก้ำวเหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบเพ่ือนครอบครัว  : 
Family Line

7 16 23 22 มีนำคม 
2564
ห้อง 
Warroom 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครัว

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำระบบเพ่ือนครอบครัว  : 
Family Line ให้ผู้บริหำรได้ทรำบ พร้อมท้ังปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือพัฒนำระบบต่อไป

1.2 กำรผลิตและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ (คลิปวิดีโอ)
วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีส่ือในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนควำมรุนแรงในครอบครัว 
กระตุ้นให้ทุกภำคส่วนในสังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นท่ี
ต้องกำรร่วมกันสร้ำงบรรทัดฐำนใหม่ของสังคมไทยท่ีจะไม่ใช้ควำมรุนแรง

450,000 คลิปวิดีโอ 
450,000 บำท
ด้วยว่ำจ้ำง
บริษัท เดอย
แม่สลอง ส่ือ
สังคมออนไลน์ 
จ ำกัด 
- ปรับกิจกรรม
จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี.
โควิด-19 
จ ำนวน 
205,076 บำท

ผู้รับชม
ส่ือ
ออนไลน์
 เช่น 
Youtub
e , 
Facebo
ok , 
Twitter 
, TikTok

ระหว่ำง
เดือนกุม
พันธ์ - 31 
เมษำยน 
2564

ผลผลิต ส่ือประชำสัมพันธ์ด้ำนควำมรุนแรง
ในครอบครัว (คลิปวิดีโอ) โดยจัดให้มีศิลปิน นักแสดง หรือผู้ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีมีภำพลักษณ์ท่ีดีเป็นฟรีเซนเตอร์
ผลลัพธ์ ประชำชนทรำบและตระหนักต่อกำรป้องกัน กำรคุ้มครอง 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนควำมรุนแรงในครอบครัว

เพ่ือเป็นส่ือ
ประชำสัมพันธ์งำน
ด้ำนควำมรุนแรงใน
ครอบครัวให้
ประชำชนทรำบในวง
กว้ำง

เน่ือจำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID 19)  จึงท ำ
ให้ศิลปิน นักแสดง 
หรือคณะท ำงำน เกิด
ควำมเส่ียง

     - กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพกลไกกำรท ำงำนด้ำนครอบครัว                   300,000  เพ่ือเป็นส่ือ
ประชำสัมพันธ์งำน
ด้ำนควำมรุนแรงใน
ครอบครัวให้



(2) จัดกิจกรรม พม.ทอล์ก ภำยใต้กิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว    (450,000 + 334,524)
  

                  784,524 376,229 51 97 148 จัดกิจกรรม พม.ทอล์ก ภำยใต้กิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว  เพ่ือสร้ำงพลังและกระแสสังคมในกำร
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ให้สังคมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของบุคคลในครอบครัว กำรส่งเสริมสัมพันธภำพท่ีดีของ
บุคคลในครอบครัว และควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว ผ่ำนกำร
ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน ซ่ึงเป็นกำรป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัว
 ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี
1. กำรประกวดคลิปวีดิโอ/เรียงควำม ภำยใต้แนวคิด “ท ำไมฉันจึงรัก
พ่อ” มีผู้เข้ำร่วมส่งผลงำนประเภทคลิปวิดีโอ จ ำนวน 15 ผลงำน และ
ประเภทเรียงควำม จ ำนวน 149 ผลงำน รวมจ ำนวนท้ังส้ิน 164 ผลงำน
 (จ ำนวนผู้ส่งผลงำน 148 คน ผู้ชำย 51 คน ผู้หญิง 97 คน) มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนกำรประกวดฯ เม่ือวันท่ี 22 
ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมริบบ้ินขำว  โดยได้รับกำรตัดสินให้ได้รับ
รำงวัล ประเภทคลิปวิดีโอ จ ำนวน 3 ผลงำน และประเภทเรียงควำม 
จ ำนวน 3 ผลงำน
2. พม. ทอล์ก  “Land of Compromise : ครอบครัวไทย คุยกันได้” 
ไม่ได้ด ำเนินกำร เกิดกำรรวมตัวของม็อบในกรุงเทพมหำนคร และมี
กำรปิดและปรับเส้นทำงหลำยเส้นในกรุงเทพมหำนครและบริเวณหน้ำ
กระทรวง พม.
3.  พม. ทอล์ก  “ท ำไมฉันจึงรักพ่อ” ไม่ได้ด ำเนินกำร เกิดสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ท ำให้
ไม่สำมำรถจัดงำนได้

1. ประชำชนตระหนัก
เห็นปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว 
ไม่น่ิงเฉย ไม่กระท ำ
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 
2. ประชำชน
ตระหนักถึงบทบำท
ของพ่อท่ีมีต่อ
ครอบครัวและสังคม 
และควำมส ำคัญของ
สถำบันครอบครัว
3. ครอบครัวไทย
เข้มแข็ง ปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว
ลดลง 

1. ปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมือง 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมได้
2. ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมท่ีมีกำร
รวมตัวในจ ำนวนมำก
ได้

  2.2 สนับสนุนงบประมำณจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว (ส่วนภูมิภำค)

2,432,000               2432000 76 จังหวัด 76 จังหวัด สนับสนุนงบประมำณจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัวระดับภูมิภำค ใน 76จังหวัด จังหวัดละ 30,000
 บำทภำยใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่น่ิงเฉย ไม่กระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว
เบิกจ่ำย 2236383 บำท จัดกิจกรรม 255 คร้ัง จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 74380 คน ณ เดือน เมษำยน 2564

1. ประชำชนตระหนัก
เห็นปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว 
ไม่น่ิงเฉย ไม่กระท ำ
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 
2. ประชำชน
ตระหนักถึงบทบำท
ของพ่อท่ีมีต่อ
ครอบครัวและสังคม 
และควำมส ำคัญของ
สถำบันครอบครัว
3. ครอบครัวไทย
เข้มแข็ง ปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว
ลดลง 

ปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมือง 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมได้

3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรง 3,417,400               

   3.1 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย และทีมสหวิชำชีพในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง

417,400                 60

   3.2 กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนในระดับพ้ืนท่ี
       - สนับสนุนงบประมำณเพ่ือขับเคล่ือนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรง (76 จังหวัด)

3,000,000               
450 เครือ
ขำย

โอนงบประมำณเบิกจ่ำยแทนกัน ให้ พมจ. 76 จังหวัด 
จ ำนวน 3,000,000 บำท

4  จ้างเหมาผลิตส่ือเผยแพร่และเอกสารวิชาการ เชิงคุณภำพ 1. กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดร้อยละ 80 200,000                 
  4.1 ผลิตส่ือรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2. ร้อยละของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมี

ควำมรู้ในกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท ำ
ร้อยละ 80 100,000                 2500

  4.2 ผลิตส่ือเอกสำรวิชำกำรด้ำนครอบครัวและรำยงำนสถำนกำรณ์ควำม
รุนแรงในครอบครัว

 3. ร้อยละเยำวชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ใน
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแจ้งเหตุควำมรุนแรง
ในครอบครัว

 ร้อยละ 80 100,000                 
1000

5 ขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 4,169,720               



  5.1 ส่งเสริมกระบวนกำรขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว 3,030,000               

     5.1.1  กำรส่งเสริมกระบวนกำรขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด
         - สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรฯ 
(โอนเบิกจ่ำยแทนกันให้ พมจ.  76 จังหวัด) (30,000 บ/จ.)

2,280,000               194,264 ผลกำรเบิกจ่ำยเดือนกุมภำพันธ์ 2564

    5.1.2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติให้รำชกำร
        - สนับสนุนค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ไกล่เกล่ีย 

750,000                 

  5.2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว

577,780                 80

  5.3 กำรเสริมสร้ำงทักษะเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว และผู้ท่ีเก่ียวข้อง    เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ในกำร
ป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน

561,940                 80

6. เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวให้เยาวชน 251,880                 300

7. จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 16,416,000             145263.16 15 กทม. สนับสนุนงบประมำณจ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำน 10 อัตรำ 1. มีเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำม
รุนแรงในครอบครัว 
2. ผู้ถูกกระท ำด้วย
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับกำร
ช่วยเหลือคุ้มครอง

     7.1 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 4 อัตรำ 720,000                 4

     7.1 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนนักพัฒนำสังคม 4 อัตรำ
 (กคพ.กสค.)

720,000           4 เดือน 
240,000 บำท
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 24 กุมภำพันธ์
 2564)

4 4 ผลผลิต มีจ้ำงเหมำนักพัฒนำสังคม ขับเคล่ือนงำนตำมกฎหมำยด้ำน
ควำมรุนแรงในครอบครัว
ผลลัพธ์ ภำรกิจตำมกฎหมำย ได้รับกำรขับเคล่ือน

เน่ืองจำก กคพ. 
ขับเคล่ือนงำนภำยใต้
กฎหมำยท้ังน้ีขำด
เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีมีควำม
เช่ียวชำญด้ำน
กฎหมำย
-จ้ำงเหมำนักกฎหมำย
เพ่ือรองรับกำร
ปรับปรุงกฎหมำย
ด้ำนควำมรุนแรงใน
ครอบครัวและ
ขับเคล่ือนงำนด้ำน
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

     7.2 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำน ศปก.สค. (นักพัฒนำสังคม) 5 อัตรำ 900,000                 5

     7.3 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำน ศปก.สค. (นักสังคมสงเครำะห์) 3 อัตรำ 540,000                 3

     7.4 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำน ศปก.สค. (นักจิตวิทยำ) 2 อัตรำ 360,000                 2

     7.5 เจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำน ศปก.สค. (นิติกร) 1 อัตรำ 216,000                 1

   7.1- 7.5 จ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำน ( ศปก.สค.)             
 - ต ำแหน่ง นักพัฒนำสังคม นักสังคมสงเครำะห์ นักจิตวิทยำ และนิติกร

148333.33 ผลกำรเบิกจ่ำยเดือนกุมภำพันธ์ 2564



      7.6 เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำม
รุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด 76 อัตรำ 

             13,680,000 2255308 ผล
กำรเบิกจ่ำย
เดือน
กุมภำพันธ์ 
2564

76 จังหวัด 19 57 76 พมจ.76 
จังหวัด

สนับสนุนงบประมำณในกำรจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์
ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด 
 (76 คน x 15,000 บำท x 12 เดือน)

1. มีเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำม
รุนแรงในครอบครัว 
2. ผู้ถูกกระท ำด้วย
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับกำร
ช่วยเหลือคุ้มครอง

กำรด ำเนินงำนช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
(ท่ัวประเทศ)

ผู้ถูกกระท ำ
ด้วยควำม
รุนแรงใน
ครอบครัว

ให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยมี
กำรด ำเนินกำร ดังน้ี
1.เย่ียมบ้ำนสอบข้อเท็จจริง  2.ให้ค ำปรึกษำ จ ำนวน 3.คุ้มครองสวัสดิ
ภำพ 4. ส่งโรงพยำบำล 5. ส่งบ้ำนพักเด็กและครอบครัว 6.สงเครำะห์
ครอบครัว 7.เย่ียมบ้ำนติดตำมผล  8.ประชุมวิชำชีพ 9.ส่งสถำน
สงเครำะห์/สถำนคุ้มครอง  10.ประสำนอปท./ศพค./ชุมชน 11.แจ้ง
สิทธิตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท ำฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน
 - ตค 63  ช=39 ญ= 127  รวม 166 คน
 - พย 63  ช=27 ญ= 129  รวม 156 คน
 - ธค 63  ช=32 ญ= 127  รวม 159 คน
 - มค 64  ช=46 ญ= 172  รวม 218 คน
 - กพ 64  ช=-31 ญ= 155  รวม 186 คน
 - มีค 64

ปรับปรุง พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๖๒

 ไม่ใช้งบประมำณ 331 กทม. 1. รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2562 จำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรภำคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
 จ ำนวน 331 หน่วยงำน/องค์กร 
2. สรุปผลข้อเสนอแนะจำกข้อ 1เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยของ สค. ด ำเนินกำรพิจำรณำปรับปรุง 
3. จัดท ำข้อมูลกำรด ำเนินงำนและอัตรำก ำลังของศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด เพ่ือมีหนังสือ
ถึง ส ำนักงำน ก.พ. ในกำรหำอัตรำก ำลัง บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
4. ในส่วนของกลไกกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมในกำรเร่งพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ และทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี   สหวิชำชีพและกลไกชุมชน 
รวมท้ังกำรจัดท ำแนวทำง กระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนต่อไป

มีกฎหมำยท่ีมีควำม
รัดกุม
เกิดประสิทธิภำพต่อ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย

ไม่มีโครงสร้ำง กลไก
ในระดับภูมิภำค
ขำดอัตรำก ำลังพล

กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว 13,836,200             

1 โครงการขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว 13,836,200             2853

1 การพัฒนานโยบายครอบครัวสู่การปฏิบัติ เชิงปริมำณ 1. (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนครอบครัว พ.ศ. 
2566 - 2570

1 ฉบับ 5,421,700               

  1.1 กำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฎิบัติกำรด้ำนครอบครัว พ.ศ. 2566 - 2570 2. ข้อเสนอ/มำตรกำรด้ำนครอบครัวจำก
สมัชชำครอบครัวระดับชำติหรือเอกสำรสรุป
กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยและข้อเสนอมติสมัชชำ
ครอบครัว

1 ชุด 1,875,000               

  1.2 สมัชชำครอบครัว 3. ข้อเสนอมติสมัชชำครอบครัวระดับชำติ 1 ชุด 3,333,000               2220



      1.2.1 กำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับจังหวัด (76 จังหวัด) และ
กรุงเทพมหำนคร

4. เอกสำรสรุปกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนท่ี
เก่ียวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบำยและข้อเสนอ
มติสมัชชำครอบครัว

1 ชุด 2,040,500               76 จังหวัด

      1.2.2 กำรประชุมสมัชชำครอบครัวระดับชำติ ประจ ำปี 2564 เชิงคุณภำพ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ NGOs มีกำร
ขับเคล่ือนงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนครอบครัว
 พ.ศ. 2563 - 2565

ร้อยละ 50 1,292,500               320

  1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือหำรือแนวทำงบูรณำกำรขับเคล่ือนงำน
ครอบครัว

181,420                 50

  1.4 ประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน สถำนประกอบ
กิจกำรในกำรเล้ียงดู สร้ำงสัมพันธภำพ และกำรส่ือสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
ของวัยรุ่น

32,280                   36

จัดประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และสถำนประกอบ
กิจกำรในกำรเล้ียงดู สร้ำงสัมพันธภำพและกำรส่ือสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
ของวัยรุ่น  คร้ังท่ี 1/2564

6 30 36 ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 กรม
กิจกำรสตรี
และสถำบัน
ครอบครั

1. ทบทวนตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ.2560-2569 ตำม
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
 2569 (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ. 2565 -  2569) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2
2. แผนกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๔ ในกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2
3. ทบทวนค ำส่ังคณะท ำงำนส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และ 
สถำนประกอบกิจกำรในกำรเล้ียงดู สร้ำงสัมพันธภำพ และกำรส่ือสำร
ด้ำนสุขภำวะทำงเพศของวัยรุ่น

2. พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว

8,214,500               

  2.1 กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร

เชิงปริมำณ 1. มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำครอบครัวระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง

77 จังหวัด 4,408,000               77 จังหวัด

  2.2 กำรขับเคล่ือนมำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง เชิงคุณภำพ  ร้อยละครอบครัวผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง ร้อยละ 90 2,474,200               

      2.2.1 กำรวิพำกษ์ (ร่ำง) เกณฑ์และตัวช้ีวัดมำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง 54,200                   30

      2.2.2 กำรส ำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว 2,420,000               60000

  2.3 กำรขับเคล่ือนงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 1,332,300               

       2.3.1  กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนนำยทะเบียนท้องถ่ิน และ
เจ้ำหน้ำท่ีสมำคม/กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ

972,300                 145

2.3.1.1  กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนนำยทะเบียนสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์ประจ ำท้องท่ี และเจ้ำหน้ำท่ีสมำคม/กำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ

4,200                     17 67 55 84 9 ก.พ.2564 
ห้องประชุม 
ศปก.สค. 
ช้ัน 3
สค.

 - มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 84 คน
 - มีควำมรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 (แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน)

 กำรจัดกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนนำย
ทะเบียนสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์
ประจ ำท้องท่ี และ
เจ้ำหน้ำท่ีสมำคม/
กำรฌำปนกิจ
สงเครำะห์ภำครัฐ รุ่น
ท่ี 1 ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์



 - กำรตอบข้อหำรือทำงโทรศัพท์เก่ียวกับ กำรประชุมใหญ่ของสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์, กำรจัดต้ังกำรฌำฯภำครัฐ, กำรจดทะเบียนสมำคมฯ, 
และกำรตอบข้อหำรือเป็นหนังสือแจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดท ำงบดุล
เน่ืองจำกกำรเลิกสมำคม (มกรำคม 64)
 - กำรตอบข้อหำรือทำงไลน์และทำงโทรศัพท์ เก่ียวกับกำรจดทะเบียนใหม่ 
ผู้รับผลประโยชน์อยู่ต่ำงประเทศ แนวทำงกำรมอบอ ำนำจของนำยกสมำคม 
หำรือเก่ียวกับกำรแก้ไขข้อบังคับของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐใน
ประเด็นกำรก ำหนดอำยุของสมำชิกสมำคม กำรจ่ำยค่ำจัดกำรศพของกำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำรแบ่งอัตรำกำรเก็บเงินสงเครำะห์
ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมกำรปกครอง (กุมภำพันธ์ 64)

 กำรตอบข้อหำรือทำงโทรศัพท์เก่ียวกับ กำรประชุมใหญ่ของสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์, กำรจัดต้ังกำรฌำฯภำครัฐ, กำรจดทะเบียน
สมำคมฯ, และกำรตอบข้อหำรือเป็นหนังสือแจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรจัดท ำงบดุลเน่ืองจำกกำรเลิกสมำคมเทศบำลเมืองล ำพูน
กรมฝนหลวง
เทศบำลเมืองกันทรลักษ์
เทศบำลเมืองน่ำน
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์กองทุนวิชำชีพวิทยุโทรทัศน์ภำคประชำชน
ศรีอยุธยำ

หำรือผ่ำนทำง
โทรศัพท์และทำงไลน์
กลุ่มนำยทะเบียน
สมำคมประจ ำท้องท่ี

       2.3.2  จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 2 อัตรำ 
              (2 คนx15,000บำท)

360,000                 2

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ครอบครัว

เชิงปริมำณ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชำติพบผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
จังหวัด/ท้องถ่ิน เข้ำร่วมแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ 50 คน 200,000                 50

กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ Family big data งบประมำณ ปี 
2563

จ้ำงท่ีปรึกษำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลครอบครัวไทย  (Thai Family Big
 Data) เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ จัดท ำ และพัฒนำระบบ
ต้นแบบฐำนข้อมูลครอบครัวไทย (Thai Family Big Data) รวมท้ัง 
เพ่ือศึกษำกระบวนกำรและแนวทำงแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลด้ำน
ครอบครัวกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยขณะน้ีได้ด ำเนินกำร ดังน้ี
1) เช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ภำยในกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์ (สค./พก./ผส./ ข้อมูลกำรให้กำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม (เงินอุดหนุน) ของทุกกรม) กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ประจ ำปี 2561-2562) และกระทรวงกำรคลัง 
(ข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ พ.ศ. 2560)
2) หำรือกับหน่วยงำนเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล ได้แก่ ดย. กำรเคหะแห่งชำติ
 พส. กระทรวงสำธำรณสุข
3) จัดท ำระบบต้นแบบ (Prototype)

ได้ต้นแบบของ 
Family big data 
เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน
และตัดสินใจในเชิง
นโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำครอบครัว และ
ให้สำมำรถช้ีเป้ำ
ครอบครัวในแต่ละ
ประเภทได้อย่ำง
ถูกต้องและแม่นย ำ

พระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นอุปสรรคในกำร
เช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน

1. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว คร้ังท่ี 2/2563
  

1 20 21

19 ตุลำคม 
2563 
ณ ห้อง
ประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3 สค.

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับ
เงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ว่ำด้วย
เงินอุดหนุน พ.ศ. 2563
1. คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว 2. ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้อง ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับ
ทรำบระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และค ำส่ังกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว ท่ี 1110/2563 เร่ือง แต่งต้ังผู้ช่วยเลขำนุกำรใน
คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน รวมท้ังกำรจัดสรรเงินอุดหนุนกรม
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ให้แก่หน่วยงำน  ของรัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรเครือข่ำยด้ำนสตรีและครอบครัว รวมท้ังศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นอกจำกน้ี ท่ี
ประชุมฯ ได้มีมติเก่ียวกับกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน และกำรจัดท ำค ำส่ัง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว



3. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว คร้ังท่ี 3/2563  

2 24 26 8 ธันวำคม 
2563 
ณ ห้อง
ประชุม
อำคำรมหำ
นคร
ยิปซ่ัม ช้ัน 
22 
(ห้องใหญ่) 
กคอ.

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับ
เงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563
ค1 กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงกำรสัมมนำวิชำกำร เร่ือง “พลังเยำวชน “ยุติ” 
กำรกระท ำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว” ให้แก่สมำคมบัณฑิตสตรีทำง
กฎหมำยแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์
.2 กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงกำร “ค่ำยครอบครัว ชมผำ พำเท่ียวธรรมชำติ” 
รุ่นท่ี 1 ให้แก่ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลบ้ำนมุง
 3 กำรจัดสรรเงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ให้แก่หน่วยงำน
ของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรเครือข่ำยด้ำนสตรีและครอบครัว รวมท้ังศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4 กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร/เครือข่ำยสตรี
5 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส ำหรับองค์กรเครือข่ำยด้ำนครอบครัว รวมท้ังศูนย์
พัฒนำครอบครัวในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
6 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุน สค. ไปยังส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว)
7 ข้ันตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน สค. (ส่วนภูมิภำค) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
2. มีกำรกำรขับเคล่ือนงำน ดังน้ี
   1 (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำร
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน
   2 (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองโครงกำรท่ีเสนอขอรับเงิน
อุดหนุน
   3 (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุน
   4 กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรเครือข่ำยด้ำนครอบครัว 
กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว
   5 กำรแก้ไขระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563

ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
คร้ังท่ี 1/2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
เพ่ือพิจำรณำจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน สค.

420 14 14 วันท่ี 15 
มกรำคม 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค 
(Equality 
Meeting 
Room) 
อำคำรยิบซ่ัม 
ช้ัน 23 
(ห้องประชุม
ใหญ่)

ผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีประชุมได้พิจำรณำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด) 
ประโยชน์ท่ีได้รับ
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
มีแนวทำงในกำรพิจำรณำสนับสนุนเงินอุดหนุนตำม
ระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้แก่เครือข่ำยด้ำนสตรีและครอบครัวในพ้ืนท่ี



2. กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว (กสค.) คร้ังท่ี 
4/2563

29,824.86 13 21 34 4 ธันวำคม 
2563
ห้องประชุม
ริบบ้ินขำว 
ช้ัน 3
กรมกิจกำร
สตรีและ
สถำบัน
ครอบครัว

1. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รำยงำนผลกำรจัดประชุมสมัชชำสตรีและ
ครอบครัวระดับชำติ ประจ ำปี 2563
2. มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครรับกำรคัดเลือกเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร กยค. และประกำศกรมฯ เร่ืองรับสมัคร
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมกำร กยค. 
3. (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรด้ำนครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565 
4. ได้แนวทำงกำรขับเคล่ือนมติสมัชชำครอบครัวระดับชำติ ประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 3 ประเด็น คือ 1) กำรจัดกำรพ้ืนท่ีเรียนรู้ส ำหรับ
ครอบครัว 2) กำรจัดสวัสดิกำรครอบครัว ในภำวะวิกฤติ COVID-19 3)
 กำรจัดกำรเชิงนโยบำยด้ำนครอบครัว
5. (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังอนุกรรมกำรขับเคล่ือนมำตรกำรด้ำนครอบครัว 
(มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรปรับช่ือ
เป็นคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนมติสมัชชำครอบครัว

 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน
คร้ังท่ี 2/2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
เพ่ือพิจำรณำจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน สค.

770 770 17 17 วันท่ี 2 
กุมภำพันธ์ 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค 
(Equality 
Meeting 
Room) 
อำคำรยิบซ่ัม 
ช้ัน 23 
(ห้องประชุม
ใหญ่)

ผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีประชุมได้พิจำรณำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด/ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว/สถำนคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ)
ประโยชน์ท่ีได้รับ
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด /ศูนย์เรียนรู้
กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว/สถำนคุ้มครองและพัฒนำอำชีพมี
แนวทำงในกำรพิจำรณำสนับสนุนเงินอุดหนุนตำมระเบียบกรมกิจกำร
สตรีและสถำบันครอบครัว ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
ให้แก่เครือข่ำยด้ำนสตรีและครอบครัวในพ้ืนท่ี



3) ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน คร้ังท่ี 3/2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
วัตถุประสงค์เ
เพ่ือพิจำรณำจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน สค.

14 14 วันท่ี  22 
กุมภำพันธ์ 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค 
(Equality 
Meeting 
Room) 
อำคำรยิบซ่ัม 
ช้ัน 23 
(ห้องประชุม
ใหญ่)

ผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีประชุมได้พิจำรณำ ดังน้ี
1. แนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว (ส่วนกลำง)
2. คู่มือกำรขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว    
        ฉบับผู้ขอรับเงินอุดหนุน
ประโยชน์ท่ีได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงำนส่วนกลำง กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัวมีแนวทำงในกำรพิจำรณำสนับสนุนเงินอุดหนุน
ตำมระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ว่ำด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ขอรับเงินอุดหนุนทรำบวิธีกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำเงินอุดหนุน
ของ สค.

5กำรประชุมคณะท ำงำนควบคุมภำยใน / PMQA /ตัวช้ีวัด / งบประมำณ 
2564
วัตถุประสงค์
เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรและขับเคล่ือนกำรพัฒนำองค์กำรระดับ
หน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและระบบรำชกำร 4.0
 ในปีงบประมำณ 2564

2530 2530 4 20 24 วันท่ี 19 
กุมภำพันธ์ 
2564
ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 
22 
(ห้องใหญ่) 
อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม

ท่ีประชุมฯ ได้มีมติ ดังน้ี
1. มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรร่ำงแผนพัฒนำองค์กำรรำยหมวด หมวด
 6 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ให้ กพร.ด ำเนินกำรต่อไป
 2. มอบหมำยให้ผู้แทนกองท่ีรับผิดชอบแต่ละกระบวนงำนไปจัดท ำ
กระบวนงำนและน ำเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป
3. มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรจัดท ำแบบฟอร์มประเมินคู่มือ
ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ผู้แทนกองท่ีรับผิดชอบประเมินคู่มือ

กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนครอบครัว (Family
 Big Data) คร้ังท่ี 1/2564
วัตถุประสงค์
เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศด้ำนครอบครัวขนำด
ใหญ่ (Family Big Data) และวิเครำะห์ฐำนอ ำนำจและข้อมูลเพ่ือปรกอบ
กำรหำรือแนวทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน

4475 4475 5 20 25 วันท่ี 2 
กุมภำพันธ์ 
2564
ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 
22 
(ห้องใหญ่) 
อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม

ท่ีประชุมฯ ได้มีมติ ดังน้ี
1. เห็นชอบให้ผู้แทนแต่ละกองพิจำรณำฐำนอ ำนำจทำงกฎหมำยท่ีอยู่
ในกำรก ำกับดูแลของกอง รวมถึงระเบียบ กฎกระทรวง พันธกรณี 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรระดับชำติ และจัดส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำร
เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
 2. เห็นชอบแนวทำงกำรจัดกำรข้อมูลในประเด็นควำมม่ันคงปลอดภัย
ของข้อมูลตำมท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอ
3. เห็นชอบแผนกำรหำรือเช่ือมโยงข้อมูลตำมท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอ



กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2562

ค่ำอำหำร
กลำงวัน 
จ ำนวน 2,300
 บำท
ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม  
จ ำนวน 700 
บำท
รวมเป็นเงิน 
3,000 บำท

10 19 29

วันท่ี 4 
มีนำคม 
2564 ณ 
ห้องประชุม
 ช้ัน 22 
(ห้องใหญ่) 
อำคำรมหำ
นครยิปซ่ัม

ผลผลิต ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ.
 2562 จ ำนวน 29 คน
ผลลัพธ์  ได้แนวทำงกำรขับเคล่ือน พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
และคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2550 กับพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย เจ้ำหน้ำท่ีกองส่งเสริมสถำบันครอบครัว 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวน 20 คน 

ประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัด
ประชุม)

7 23 30 11 มีนำคม 
2564 เวลำ 
09.30 – 
12.00 น.
ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 
22 อำคำร
มหำนครยิบ
ซ่ัม 
โซน A

ผลผลิต ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำร
ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  จ ำนวน 30 คน
ผลลัพธ์  ได้แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคล่ือนในกำรช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  

ประชุมคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองโครงกำรท่ีขอเสนอรับเงินอุดหนุน 
วัตถุประสงค์
เพ่ือพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน สค.

525.00 15 15 วันท่ี 9 
มีนำคม 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
เสมอภำค 
(Equality 
Meeting 
Room) 
อำคำรยิบซ่ัม 
ช้ัน 23 
(ห้องประชุม
ใหญ่)
เวลำ 09.00
 - 12.00 น.

ผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีประชุมได้พิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรท่ีองค์กรเครือข่ำย
ด้ำนครอบครัวเสนอขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว จ ำนวน 3 โครงกำร

ประโยชน์ท่ีได้รับ
มีกำรพิจำรณำ
กล่ันกรองโครงกำร
เบ้ืองต้นก่อนน ำเสนอ
ต่อ
ท่ีประชุม
คณะกรรมกำร
พิจำรณำเงินอุดหนุน



ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน คร้ังท่ี 1/2564 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
เพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเก่ียวกับกระบวนกำรเงินอุดหนุน สค. และ
พิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน สค.

875.00         30 30 วันท่ี 9 
มีนำคม 
2564
ณ ห้อง
ประชุม
อำคำร
มหำนครยิบ
ซ่ัม ช้ัน 22 
(ห้องใหญ่) 
กคอ.  
เวลำ 13.30
 - 16.30 น.

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ท่ีประชุมรับทรำบข้อมูล ดังน้ี
1.1 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำ
โครงกำรท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
1.2 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองโครงกำรท่ี
เสนอขอรับเงินอุดหนุน 
1.3 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุน 
1.4 กำรจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำโครงกำรท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
1.5 สรุปผลกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. ท่ีประชุมได้พิจำรณำเห็นชอบในหลักกำรโครงกำร และอนุมัติเงิน
อุดหนุนสนับสนุนโครงกำร ตำมหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยให้แก่ 3 องค์กร/เครือข่ำย
ด้ำนครอบครัว วงเงินรวม 622,500 บำท

ประโยชน์ท่ีได้รับ
องค์กร/เครือข่ำย
ด้ำนครอบครัวได้รับ
กำรสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับ
น ำไปขับเคล่ือนงำน
ด้ำนครอบครัว

จัดงำนพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง ควำมร่วมมือ (MOU) ด้ำนกำรส่งเสริม 
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม ระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพสตรี และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันครอบครัว

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน

50 วันท่ี 25 
มีนำคม 
2564 
ระหว่ำงเวลำ
 13.00 - 
15.00 น. 
ณ 
ห้องสัมมนำ
 3 ช้ัน 3 
อำคำรศูนย์
กำรเรียนรู้ 
สถำนีโทรทัศ
น์ Thai PBS

ผลการด าเนินงาน
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)  ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำค
และควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสตรี 
และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันครอบครัว ระหว่ำง 3 ภำคี 
ประกอบด้วย กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว องค์กำรกระจำย
เสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม 
(องค์กำรมหำชน) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ
ควำมร่วมมือในกำร
ผลิต และเผยแพร่ส่ือ 
รวมท้ังจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ  
ด้ำนกำรส่งเสริมควำม
เสมอภำคและควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพสตรี 
และกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่สถำบัน
ครอบครัว

188,284,700            13390

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและ
ครอบครัว (กคอ.) 188,284,700            13390

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 188,284,700            13390

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความย่ังยืนของสตรีและครอบครัว 188,284,700            13390

1.1 การฝึกทักษะอาชีพในสถาบันและฝึกทักษะอาชีพในชุมชน เชิงปริมาณ จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด12,299 คน 182,132,400            12020

     1.1.1 กิจกรรมพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีกลุ่มเส่ียงในสถำบัน    เชิงคุณภาพ ร้อยละของประชำกรเป้ำหมำยผ่ำนกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อยละ 80 96,925,140             27,941,676 5249 3068 ณ มีนำคม 
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ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้แก่สตรีและ
ครอบครัว ภำยในศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว หลักสูตรระยะส้ัน ๑ เดือน มีผู้จบหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 1,816 คน

1) ประชำชนมี
ควำมรู้ทักษะในกำร
ประกอบอำชีพตำม
ควำมต้องกำร
2) ประชำชนมีทักษะ
กำรประกอบอำชีพ 
ควบคู่กับกำรได้รับ
สวัสดิกำรสังคมและ
กำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
 สำมำรถมีอำชีพสร้ำง
รำยได้ ด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงปกติสุข

1) กำรเข้ำถึงแหล่ง
ทุนประกอบอำชีพ
2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพเป็นเจ้ำของ
ธุรกิจ/ผู้ประกอบกำร
แนวทำงแก้ไข
1) สค. ประสำน
ควำมร่วมมือ
หน่วยงำนเครือข่ำย
ท้ังภำครัฐ และเอกชน
 เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำถึงแหล่งทุน เช่น 
ธนำคำรออมสิน 
เงินกองทุนด้ำนอำชีพ
ของหน่วยงำนภำครัฐ
2) กำรพัฒนำ
หลักสูตรท่ีมีเน้ือหำ
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนประกอบ
อำชีพเบ้ืองต้น กำร
ขำยออนไลน์ และ
กำรส่งเสริมพัฒนำต่อ
ยอดให้ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพจำก
หน่วยงำนเครือข่ำย 
ยกระดับกำรเป็น
เจ้ำของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบกำร

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 



     1.1.2 กิจกรรมสร้ำงชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) 69,402,260             17,928,831 4520 2071 ณ มีนำคม 
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     1.1.3 กิจกรรมสนับสนุนกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ (110 วัน)   9,848,200               3,698,104 1730 726 ณ มีนำคม 
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     1.1.4 กิจกรรมเสริมสร้ำงโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจแก่สตรี 5,956,800               1,268,754 400 110

1.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เชิงปริมำณ
1.จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเสริมสร้ำงกำร
พัฒนำอำชีพสู่ควำมย่ังยืนของสตรีและครอบครัว

1,300 คน 
994,900                 180

   1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2.จ ำนวนประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรพัฒนำ
คุณภำพให้มีควำมทันสมัยตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด

  8 ช้ิน
301,700                 50

   1.2.2 จัดแสดงผลงำน “นวัตกรรมกำรพัฒนำอำชีพ” 3. จ ำนวนช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึนของผู้ส ำเร็จจำกกำรอบรมอำชีพ3 290,800                 50

   1.2.3 ส่งเสริมช่องทำงกำรพัฒนำธุรกิจในยุคดิจทัล เชิงคุณภำพ ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเสริมสร้ำง
กำรพัฒนำอำชีพสู่ควำมย่ังยืนของสตรีและ
ครอบครัว

ร้อยละ 70
402,400                 

1) ประชำชนมี
ควำมรู้ทักษะในกำร
ประกอบอำชีพตำม
ควำมต้องกำร
2) ประชำชนมีทักษะ
กำรประกอบอำชีพ 
ควบคู่กับกำรได้รับ
สวัสดิกำรสังคมและ
กำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
 สำมำรถมีอำชีพสร้ำง
รำยได้ ด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงปกติสุข

1) กำรเข้ำถึงแหล่ง
ทุนประกอบอำชีพ
2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพเป็นเจ้ำของ
ธุรกิจ/ผู้ประกอบกำร
แนวทำงแก้ไข
1) สค. ประสำน
ควำมร่วมมือ
หน่วยงำนเครือข่ำย
ท้ังภำครัฐ และเอกชน
 เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำถึงแหล่งทุน เช่น 
ธนำคำรออมสิน 
เงินกองทุนด้ำนอำชีพ
ของหน่วยงำนภำครัฐ
2) กำรพัฒนำ
หลักสูตรท่ีมีเน้ือหำ
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนประกอบ
อำชีพเบ้ืองต้น กำร
ขำยออนไลน์ และ
กำรส่งเสริมพัฒนำต่อ
ยอดให้ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพจำก
หน่วยงำนเครือข่ำย 
ยกระดับกำรเป็น
เจ้ำของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบกำร



        - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ 402,400                 378692 80 75 21 - 23 
ธันวำคม 
2563 ณ 
โรงแรม
ปร้ินซ์พำเลซ
 มหำนำค

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน “กำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรใช้อีคอมเมิร์ซ” เพ่ือ
ขับเคล่ือนข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำและยกระดับกำรฝึกอำชีพ
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย ท่ีร่วมลงนำมระหว่ำง พม. กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยน ำร่องโครงกำร  Thailand e-Commerce 
Sustainability เพ่ือพัฒนำชุมชนต้นแบบ e-Commerce ในกำร
ยกระดับสินค้ำชุมชนเพ่ือขำยออนไลน์ เป็นกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำง
เศรษฐกิจ กระจำยรำยได้ลงสู่ชุมชนตลอดจนปรับตัวของกลุ่มอำชีพ
น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำร Thailand e-Commerce 
Sustainability พัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้ e-Commerce ให้กลุ่มอำชีพ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ประกอลด้วยกลุ่มอำชีพท่ีเข้ำร่วม 
เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เรียนรู้ เจ้ำหน้ำท่ี สค.

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กบลุ่มอำชีพให้มีศักยภำพ
สำมำรถยกระดับสู่ตลำด
ออนไลน์ และสำมำรถ
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเป็นอย่ำงดี
2. กลุ่มอำชีพได้เรียนรู้
และปรับตัว เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมกำรประกอบ
อำชีพในยุคดิจิทัล
3. สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ ของ
กลุ่มอำชีพ มีช่องทำง 
ช่องทำงให้ผู้บริโภครู้จัก
มำกข้ึน ตลอดจน 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
ได้ให้ควำมสนใจจึง
ประสำนเพ่ือต่อยอด
พัฒนำสินค้ำ เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยให้กับ
กลุ่มอำชีพ เช่น โครงกำร 
ปตท.ย้ิม ได้เห็นกำรโป
รโมทร้ำนค้ำออนไลน์ของ
กลุ่มอำชีพ ได้ขอตติดต่อ
ซ้ือสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ 

1. โครงกำรดังกล่ำวเป็น
กำรน ำร่องในชุมชน
ต้นแบบ เม่ือด ำเนิน
โครงกำรเสร็จส้ิน อำจเกิด
ควำมไม่ต่อเน่ือง
2. ศักยภำพของสมำชิก
กลุ่มอำชีพในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล/
แนวทำง
1. สค. วำงแผนกำรขยำย
จ ำนวนพ้ืนท่ีเป้ำหมำยโดย
ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นกลไก 
และน ำต้นแบบของ 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์มำเป็น
คู่มือท ำงำน และประสำน
ควำมร่วมมือหน่วยงำน
เพ่ิมเติม เช่น
สถำบันกำรศึกษำในพ้ืนท่ี
2. ติดตำมผลของกลุ่มท่ี
เคยผ่ำนกำรอบรมอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยเจ้ำหน้ำท่ี
ศูนย์เป็นพ่ีเล้ียงให้
ค ำแนะน ำ และประสำน
ส่งต่อหน่วยงำนควำม
ร่วมมือ ให้กำรพัฒนำด้ำน
อ่ืนๆ แบบองค์รวม เช่น 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรม 
กรมพัฒนำชุมชน

1.3 เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ (โอนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ด าเนินการ) 2,501,200               300

1.4 มหกรรมตลาดนัดสินค้ากลุ่มอาชีพ  (โอนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ด าเนินการ) 1,600,000               800

1.5 การพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถ่ินเพ่ือการต่อยอดนวัตกรรม
และพัฒนาอาชีพ 1,056,200               90

   1.5.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถ่ิน
ของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวกำรพัฒนำอำชีพท่ีย่ังยืน 
(ส่วนกลำงด ำเนินกำร)

เชิงปริมำณ ร้อยละของผู้เข้ำร่วมฯ ได้รับควำมรู้เก่ียวกับอัต
ลักษณ์ นวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์

ร้อยละ 70                  456,200 134677 50 21 76 97 1 - 2 
ธันวำคม 63
 ณ โรงแรม
ใบหยก 
สกำย กทม.

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถ่ินของศูนย์
เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวสู่กำรพัฒนำอำชีพท่ีย่ังยืน เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ีของกองคุ้มครองและพัฒนำ
อำชีพและศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ในกำรน ำแนวคิด
เก่ียวกับกำรสร้ำงอัตลักษณ์นวัตกรรม สำมำรถน ำไปพัฒนำอำชีพให้
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีได้อย่ำงย่ังยืน และเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยี 
รูปแบบกำรส่ือสำรในกำรเผยแพร่งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ัง
ช้ีแจงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำต้นแบบอัต
ลักษณ์ท้องถ่ิน เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพท่ีย่ังยืน 9 แห่ง จ ำนวน 97 คน 
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำท่ีของกองคุ้มครองและพัฒนำ
อำชีพและศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ในกำรน ำแนวคิด
เก่ียวกับกำรสร้ำงอัตลักษณ์นวัตกรรม สำมำรถน ำไปพัฒนำอำชีพให้
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีได้อย่ำงย่ังยืน และเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยี 
รูปแบบกำรส่ือสำรในกำรเผยแพร่งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประกอบด้วย ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว

   1.5.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำต้นแบบอัตลักษณ์ท้องถ่ินเพ่ือกำรพัฒนำ
อำชีพท่ีย่ังยืน (โอนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ  ด ำเนินกำร)

เชิงคุณภำพ
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมฯ สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดและน ำแนวคิดไปปรับใช้เพ่ือสร้ำงอัต
ลักษณ์ในกำรพัฒนำงำน

ร้อยละ 70

600,000                 

40



ติดตำมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสร้ำงอำชีพกลุ่มสตรีและครอบครัวเพ่ือ
ฟ้ืนฟูยกระดับอำชีพหลังวิกฤติ (ค่ำเดินทำง)

25486 30 13 - 15 
พ.ย. 63 ณ 
ม.นเรศวร 
จ.พิษณุโลก

พัฒนำหลักสูตรเพ่ือสร้ำงอำชีพแก่กลุ่มสตรีและครอบครัว เพ่ือฟ้ืนฟู
และยกระดับอำชีพหลังวิกฤติ ได้แก่
1) หลักสูตร กำรแปรรูปน้ ำพริก
กลุ่มเป้ำหมำย พ้ืนท่ีภำคเหนือตอนล่ำงท่ีเป็นกลุ่มอำชีพประกอบกำร
จ ำหน่ำยน้ ำพริก จ ำนวน ๓๐ คน
เพ่ืออบรมกำรแปรรูปน้ ำพริกในด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ
อำหำร วิทยำศำสตร์กำรเก็บรักษำ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มำตรฐำน
2) หลักสูตร Train to Trainer วิทยำกรมือ
อำชีพ ด้ำนอำหำรไทย
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรท่ี
จบจำกศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับผลกระทบจำก
โควิด-19 ครูฝึกอำชีพจำกศูนย์เรียนรู้ท้ัง 8 แห่ง รวม 30 คน

กลุ่มอำชีพสำมำรถ
ยกระดับมำตรฐำน
คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
ท่ีได้มำตรฐำน 
สำมำรถต่อ
ยอดพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ เสริม
โอกำสกำรทำง
ธุรกิจ ซ่ึงเกิดกลุ่ม
อำชีพและผลิตภัณฑ์
ในชุมชนน ำไปสู่กำร
เป็นผู้ประกอบกำร
รำยใหม่


