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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 
  รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที ่: 3 ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิศิษฐ์ ผลดก 
                            ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ              

ผู้จัดเก็บข้อมลู :   
1. นางสาวสุเพ็ญ แท่นวิทยานนท์ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
2. นางกัลยา สุวรรณรัตน ์
     นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
3. นางสาวศรัณย์ธรณ์ เสริฐขุนทด 
     นักพัฒนาสังคม 

โทรศัพท์ :  0 2642 5045 โทรศพัท์ :   0 2642 5056 
ค าอธิบาย :  

1. คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากการมีฐานข้อมูลผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ และน าผลการส ารวจท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ/กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจใน 

การให้บริการ 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การค้าประเวณี และโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี  ของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ใน
ปีงบประมาณ 2561 และผู้รับบริการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน และผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ
หลักสูตรต่างๆ ภายนอกสถาบัน ได้แก่ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และ
โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี ในปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง                                                                                                                                                                                                                    

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีกระบวนการวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มผูร้ับบริการทุกกลุม่เป้าหมายที่ให้บริการตามภารกิจ 
2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน 
3 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 80 
5 มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 
 
เง่ือนไข : (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

2.ระดับคณุภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ต่อผู้รับบริการ 

10 5 5 0.5000 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     1. มีกระบวนการวเิคราะห์และจ าแนกกลุ่มผู้รบับริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตามภารกิจ ในทุกโครงการ/กจิกรรม ที่ด าเนินการ โดย
กลุ่มเป้าหมายจ าแนกได้ ดังนี ้1) สตรีกลุ่มเสี่ยงและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน 2) สตรีกลุม่เสี่ยงและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพใน
ชุมชน  3) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกีย่วข้องในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ค้าประเวณี  4) เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องไดร้ับการเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันปัญหาการคา้ประเวณี  
     2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน โดยเก็บจากเอกสารการลงทะเบียน ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และ
การจัดท าฐานข้อมูลผู้รับการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ 
     3. มีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและมีผลส ารวจความ    พึงพอใจต่อ
การให้บริการในทุกภารกิจ สรุปได ้ดังนี ้
        3.1 โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
              การประชุมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี โดย ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ดังนี้  จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 773 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรมมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 772 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 677 คน ระดับปานกลาง จ านวน 90 คน และระดับน้อย     
จ านวน 5 คน คิดเป็นมีความพึงพอใจ ร้อยละ 99.87 และมีผู้ไม่พึงพอใจ ระดับมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นไม่พึงพอใจ ร้อยละ 0.13  

3.2 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณี โดย ผลการ 

ส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ดังนี ้จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 527 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรมมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 527 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 408 คน ระดับปานกลาง จ านวน 118 คน และระดับน้อย จ านวน 
1 คน คิดเป็นมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 และไม่มีผูไ้ม่พึงพอใจ           
         3.3 การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 
               ประเมินความพงึพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ของศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ประกอบด้วย  ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ล าพูน ล าปาง ขอนแก่น ศรีสะเกษ สงขลา ชลบุรี และนนทบุรี    
โดยผลการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพโดยภาพรวม ดังนี้ จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 4,651 คน 
พบว่า ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 4,650 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 3,361 คน ระดับปานกลาง จ านวน 
1,269 คน และระดับน้อย จ านวน 20 คน คิดเป็นมีความพึงพอใจ ร้อยละ 99.98 และมีผู้ไม่พึงพอใจ ระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นไม่
พึงพอใจ ร้อยละ 0.02  
        3.4 การฝึกอบรมอาชีพนอกสถาบัน   
             ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่งประกอบด้วย
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ล าพูน ล าปาง ขอนแก่น ศรีสะเกษ สงขลา ชลบุรี และนนทบุรี ดังนี ้                  
              3.4.1 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว 
                      ผลการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพโดยภาพรวม ดังนี้ จากผู้ตอบแบบส ารวจ 
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จ านวน 4,266 คน พบว่า ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 4,266 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 3,614 คน ระดับ
ปานกลาง จ านวน 631 คน และระดับน้อย จ านวน 21 คน คิดเป็นมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 และไม่มผีู้ไม่พึงพอใจ                                                     
              3.4.2  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
                       ผลการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพโดยภาพรวม ดังนี้ จากผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 1,116 คน พบว่า ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 1,116 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 914 คน และ
ระดับปานกลาง จ านวน 202 คน คิดเป็นมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 และไม่มผีูไ้ม่พึงพอใจ          
              3.4.3  โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจสตรี 
                       ผลการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจตอ่การเข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพโดยภาพรวม ดังนี้ จากผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 300 คน พบว่า ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพมีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 287 คน  
ระดับปานกลาง จ านวน 12 คน และระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเปน็มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 และไมม่ีผูไ้ม่พึงพอใจ  
         ตารางสรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดประชุม/สัมมนา ฝึกอบรมวิชาชีพของกองคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 
           จากตารางสรุปภาพรวมความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ตอ่การจัดประชุม/การฝึกอาชีพ ของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พบว่า มี
ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 11,633 คน มีความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 11,631 คน แบ่งเป็น ระดับมาก จ านวน 9,261 คน ระดับปานกลาง 
จ านวน 2,322 คน และระดับน้อย จ านวน 48 คน คิดเป็นพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 99.98 และไม่พงึพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 2 คน แบ่งเป็น 
ระดับมาก จ านวน 1 คน และระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นไม่พึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 0.02 
 

 
รายการ 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
 

มาก 
  

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

 
รวม 

 

 
มาก 

  

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

 
รวม 

 
1. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

677  90 5 772 1  0 0 1 773 

2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

408 118 1 527  0 0 0 0 527 

3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและกลุ่ม
เสี่ยงในสถาบัน 

3,361 1,269 20 4,650 0 1 0 1 4,651 

4. การฝึกอาชีพในชุมชน          

   4.1 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและ
ครอบครัว 

3,614 631 21 4,266 0 0 0 0 4,266 

   4.2 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ 

914 202 0 1,116 0 0 0 0 1,116 

   4.3 โครงการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
สตรี 

287 12 1 300 0 0 0 0 300 

             รวมท้ังสิ้น 9,261 2,322 48 11,631 1 1 0 2 11,633 
 
    
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 
  รอบ 12  เดือน 

 ๔. มีการปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้ริการในภารกิจหลักท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สรุปได้ ดังนี้ 
 
ประเด็นความต้องการของผู้รับบรกิารที่ต้องการให้ปรับปรุง     การปรับปรุง 

- ผู้รับบริการต้องการความรู้ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

- ศูนย์ฯ เตรยีมหลักสูตรการอบรมความรู้ในการออกแบบผิตภณัฑ์ 
ภายใต้โครงการเสรมิสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตร ี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
     1. ควรประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพผ่านหลายๆช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง  
     2. ควรเพิ่มหลักสูตรฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
     3. ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ 
     4. ควรมีการบรูณาการร่วมกบัภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาศกัยภาพด้านหลักสตูรการฝึกอาชีพ พัฒนาบุคลากรฝึกอาชีพ พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
      รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของทุกโครงการ 
   

 
 


