รายงานผลการดาเนินโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- ข้อมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ครอบครัว
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและ
สร้างระบบที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

1. โครงการบริหาร
และพัฒนากาลังคน
ของประเทศด้าน
ครอบครัว (กสค.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ผลผลิต :
1. สมาชิกครอบครัวได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
3. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่
ผลลัพธ์ :
1. มีเอกสารเชิงนโยบายเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
2. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์:
เชิงปริมาณ 1. จานวนสมาชิกครอบครัว 80,000 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. จานวนการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และจัดทาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
อย่างน้อย 2 ครั้ง
3. จานวนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจงหวัด มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่ ค่าเป้าหมาย 59 จังหวัด
เชิงคุณภาพ 1. เอกสารเชิงนโยบายเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว จานวน 1 ฉบับ
2. ร้อยละ 80 ของทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัวใน
ระดับพื้นที่
3. ร้อยละ 60 ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่สามารถดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงาน ศพค.

1. เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว

55,000,000 77,0000 คน

401 คน

- อุดหนุนสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี
ภายใต้แนวคิด “ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง”
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 401 คน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

2. การขับเคลื่อนกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
จังหวัด (76 จังหวัด) และ
กรุงเทพมหานคร
3. พัฒนาทีมวิทยากรด้าน
ครอบครัวระดับจังหวัด
3.1 สนับสนุนเงินงบประมาณ
ให้ สนง.พมจ. (59 จังหวัด)
3.2 เพิ่มทักษะทีมวิทยากร
ด้านครอบครัวระดับจังหวัด
(42 จังหวัด)

4,408,000

3.3 การเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาศักยภาพทีม
วิทยากรด้านครอบครัวระดับ
จังหวัด (17 จังหวัดใหม่)
4. สนับสนุนงบบริหารจัดการ
ให้ พมจ. ขับเคลื่อนงานด้าน
ครอบครัว

2,200 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

- โอนเงินสนับสนุน ศพค. ดาเนินกิจกรรม 696 โครงการ เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 สค. มีหนังสือขอความ
ร่วมมือจังหวัดแจ้งคืนเงินมายัง สค. หากงบประมาณเหลือจ่าย
- ทบทวนแผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณงดเว้นการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมที่มีการนาบุลคลมา
รวมกัน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 2.78
ยังไม่มีการ
โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกัน กทม. 47,120 บาท 76 จังหวัด
รายงานผลจาก 4,360,880 บาท
จังหวัด

3,277,600
1,770,000

59 จังหวัด

801,400

150 คน

706,200

150 คน

5,000,000

76 จังหวัด

มีแผนจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการผลิตสื่อวิชาการด้านครอบครัว
148 คน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับ
จังหวัด (42 จังหวัด) หลักสูตร "การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ในการดูแลเด็กเล็ก" ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด และศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เมือ่ วันที่ 16 - 18 ธันวาคม
2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
งบประมาณเบิกจ่าย ร้อยละ 87
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 – 4
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76 จังหวัด 710,000 บาท

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

2. โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ครอบครัว (กสค.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

5.การประชุมชี้แจงเชิง
940,700
200 คน
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
6. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 251,800
50 คน
ยังไม่ได้ดาเนินการ มีแผนปรับเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และคณะกรรมการนโยบายและ
ครอบครัว
ยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
7 การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์ 771,700
160 คน
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
พัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่การ
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
ผลผลิต : มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/จัดกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์:
เชิงปริมาณ 1. จานวนคน 5,300 คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 1 ชุด
3. ข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และเอกสารสรุปการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัว 1 ชุด
4. รายงานผลการดาเนินงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ร้อยละ 65
5. มีระบบฐานข้อมูลต้นแบบ (Prototype model) ด้านครอบครัว 1 ระบบ
6. รายงานการจัดงานวันแห่งครอบครัว 1 ชุด
เชิงคุณภาพ ครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ร้อยละ 90
1. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 3,205,100
1.1 สารวจสถานการณ์ความ 2,420,000 60,000
โอนให้จังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จานวน 2,420,000
เข้มแข็งของครอบครัว
ครอบครัว
บาท
1.2 การซักซ้อมและสร้าง
655,100
110 คน
ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการการสารวจและนาเข้าข้อมูลใน
ความเข้าใจในการสารวจและ
ระบบมาตรฐานครอบครัวแก่เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและ
นาเข้าสถานการณ์ความ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เข้มแข็งของครอบครัว
เจ้าหน้าที่สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 68 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 -19 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 49 คน
ณ โรงแรม เคยู โฮม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

1.3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
มาตรฐานครอบครัวเช้มแข็ง
2. สมัชชาครอบครัว
2.1 การประชุมสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด (76
จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร
2.2 การประชุมสมัชชา
ครอบครัว ประจาปี 2563
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว ครั้งที่ 1
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว ครั้งที่ 2
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว ครั้งที่ 3
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว ครั้งที่ 4
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านครอบครัว ครั้งที่ 5
- การประชุมสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติ ประจาปี 2563
3. กิจกรรมสร้างความสุขให้
ครอบครัว

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

กรุงเทพฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56
ดาเนินการไตรมาส 3 - 4 หรือหลังสถานการณ์ covid -19 คลี่คลาย

130,000

50 คน

4,444,000
2,464,000

2,280 คน

ยังไม่ได้ติดตาม
ผล

โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกัน 2,464,000

1,980,000

510 คน

190 คน

จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
ครอบครัว เพื่อแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวชีวิตการทางาน
และการดาเนินชีวิต ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว จานวน 4
ครั้ง
ครั้งที่ 1 เครือข่ายครอบครัว ที่มาจากหลากหลายอาชีพ เช่น
หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามนิยามครอบครัว รวมจานวน 37 คน
วันที่ 28 ม.ค. 63
ครั้งที่ 2 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันและ
มหาวิทยาลัย จานวน 46 คน วันที่ 18 ก.พ.63
ครั้งที่ 3 ผู้บริหาร เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรนอกภาครัฐ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. จานวน 50 คนวันที่ 26 ก.พ.63
ครั้งที่ 4 ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/สถานประกอบการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาติ (กยค.) จานวน 57 คน วันที่ 2 มี.ค. 63
ครั้งที่ 5 หน่วยงานภาครัฐ (เลื่อนไม่มีกาหนด)
สถานที่จัดการประชุม ณ รร. อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 56

4,900,000

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

3.1 งานวันแห่งครอบครัว
(ส่วนภูมิภาค) สนับสนุน
งบประมาณให้สานักงาน พมจ.
76 จังหวัด
3.2 งานวันแห่งครอบครัว
(ส่วนกลาง)

3. โครงการสร้าง
ความมั่นคงทางการ
เงินของครอบครัว
(กสค.)

2,979,000

2,500 คน

1,921,000

300 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย
ยังไม่ได้รับการ
รายงานผลจาก
จังหวัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

โอนให้จังหวัด (จังหวัดละ 15,000 บาท x 76 จังหวัด) จานวน
1,140,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 38
โอนงบเบิกจ่ายแทนกันให้กรมกิจการผู้สงู อายุ
“โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ และวันแห่ง
ครอบครัว ประจาปี 2563” จานวน 975,000 บาท
ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดทาสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น
สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ข่าวออนไลน์ Social media
2. การเผยแพร่สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
แห่งครอบครัว
3. จัดทารางวัลและมอบรางวัล จานวน 70 รางวัล ดังนี้
- ครอบครัวร่มเย็นกรุงเทพมหานคร จานวน 42 รางวัล
- ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จานวน 1 รางวัล
- นักกรีฑาผู้สูงอายุไทย จานวน 2 รางวัล
- หน่วยงาน องค์กร หรือ สถานประกอบการที่มีผลการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุดีเด่น จานวน 25 รางวัล
ทั้งนี้ กิจกรรมการมอบรางวัลจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิดดีขึ้น
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
5,610,000
ครอบครัวไทย (Thai Family Big Data)
ผลผลิต : 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
2. มีวิธีการและกระบวนงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีการวางแผนทางการเงินของครอบครัว และสนับสนุนให้เกิดการออมอันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับสมาชิกในครอบครัว
ผลลัพธ์ : 1. ครอบครัวมีการรับรู้การเข้าสู่ระบบการออมมากขึ้น ทาให้มีหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน
2. จานวนสมาคมฯ ที่สามารถดาเนินกิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์:
เชิงปริมาณ 1. จานวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารวางแผนการเงินเสริมสร้างการออมเพื่อหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
2. จานวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ ความมั่นคงของครอบครัว

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

3. คู่มือมาตรฐานการดาเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 1 ชุด
เชิงคุณภาพ 1. ครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีการรับรู้และมีความรู้เรื่องการออมมากขึ้น
2. คู่มือมาตรฐานการดาเนินงานฌาปนกิจสงเคราะ จานวน 1 ชุด
3. จานวนสมาคมฯ 50 สมาคมฯ ที่สามารถดาเนินกิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
271,600
80 คน
ดาเนินการไตรมาส 3 – 4 โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 2.1
วางแผนการเงินเสริมสร้างการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น “พัฒนามาตรฐานการดาเนินงานสมาคม
ออมเพื่อหลักประกันความ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
มั่นคงของครอบครัว
ครอบครัว”
2. พัฒนามาตรฐานการ
383,500
ดาเนินงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
2.1 พัฒนามาตรฐานการ
253,500
80 คน
ดาเนินการไตรมาส 3 – 4 โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 1
ดาเนินงานสมาคมฌาปนกิจ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น “พัฒนามาตรฐานการดาเนินงานสมาคม
สงเคราะห์ เพื่อความมั่นคง
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ทางการเงิน
ครอบครัว”
2.2 ประชุมคณะทางาน
130,000
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทัว่
ประเมินมาตรฐานสมาคม
ประเทศ จานวน 11 ครั้ง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63
3. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
360,000
2 คน
2 คน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ชว่ ยปฏิบัติงานด้านฎหมาย การฌาปนกิจ
ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (2
สงเคราะห์ จานวน 2 คน
อัตรา x 15,000 บาท)
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 61
4. โครงการ
ผลผลิต : 1. มีการเสริมสร้างสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
2. มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา มาตรการกลไกให้ครอบครัวเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐานของ
3. มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 450 คน
ครอบครัว (กสค.)
ผลลัพธ์ : ครอบครัวเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ
ผลสัมฤทธิ์: เชิงปริมาณ จานวนผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 450 คน
เชิงคุณภาพ คู่มือเกีย่ วกับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 1 ชุด
++++++++++++++++++++++++++++++

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

5. โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพ
ครอบครัว (กสค.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ 850,000
150 คน
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ความรู้ ความเข้าใจในสวัสดิการ
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ขั้นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของ
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76 จังหวัด 750,000
ครอบครัว
บาท และผลิตสื่อ 100,000 บาท
2. ขับเคลื่อนแนวทางการเข้าถึง 666,200
100 คน
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
สวัสดิการขั้นพื้นฐานของ
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ครอบครัว
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการทาบทบาทหน้าที่ และสื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ : ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทาบทบาทหน้าที่และสื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
ผลสัมฤทธิ์ : เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,600 คน ได้รับการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
เชิงคุณภาพ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
845,600
180 คน
330 คน
- จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ร่วมกับคณะ
การสร้างครอบครัวสุขภาวะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนามัยครอบครัว
เด็กไทยสมวัย ต้นแบบ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 – 28 ก.พ.63 ณ ห้องราชเทวี โรงแรม
เอเชีย มีนักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคสังคม หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมจานวน 330 คน
- ผลิตสื่อ/เอกสารวิชาการ/งานเผยแพร่ด้านครอบครัว
เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 29
2. การสื่อสารสร้างสรรค์ สร้าง 564,900
100 คน
งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
สัมพันธ์ระหว่างวัย เพศคุยได้ใน
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ครอบครัว
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
3. สนับสนุนงบประมาณให้
8,000,000 1,600 คน
775 คน
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น
สนง.พมจ. และศูนย์เรียนรู้ฯ
- สนับสนุนงบประมาณให้ สนง.พมจ. และศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อน
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2,825,000 บาท
สัมพันธภาพครอบครัว
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดพิษณุโลก เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ ศพค. ให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้าน
สังคม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม “ เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

6. โครงการพัฒนา
ระบบบูรณาการ
เพื่อครอบครัวไทย
ไร้ความรุนแรง
(กสค.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมจานวน 275 คน
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรีย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- ผลิตแผ่นพับ ศพค. 20,000 แผ่น ผลิตคู่มือจัดตั้ง ศพค. 3,000 เล่ม
- จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บ้านราชวิถี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน
- สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านครอบครัว 300,000 บาท
ต่อศูนย์เรียนรู้ รวม 2,400,000 บาท
ผลผลิต : 1. กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมดาเนินงานเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ระดับตาบล
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. ประชาชนรับทราบช่องทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. และได้รับทราบข้อมูลในการเป็นส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
3. ศูนย์ปฎิบัตกิ ารเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์:
เชิงปริมาณ 1. กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัตงิ านด้านความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จานวน 80 คน ที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. จานวน 30,000 คน ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว
3. จานวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
4. จานวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 450 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพและดาเนินงานในรูปแบบศูนย์ปฎิบัตกิ ารเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 80 ของผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการเพือ่ ป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว และได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. ร้อยละ 80 ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ที่เข้าร่วมโครงการ) ผ่านเกณฑ์การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
1. ส่งเสริมสหวิชาชีพและ
556,600
80 คน
100 คน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของ
เครือข่ายด้านครอบครัวไทย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
ปลอดความรุนแรง (รองรับ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
กฎหมายด้านความรุนแรง)
แก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว เมื่อวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สถาบันพระประชาบดี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100
2. สร้างเครือข่ายในการเฝ้า
5,556,500

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง
2.1 การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายระดับพื้นที่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว (โอน
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้
สถาบันพระประชาบดี )
2.2 การเสริมสร้างเครือข่าย
การทางานในระดับพื้นที่

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

556,600

80 คน

76 คน

งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76
จานวน 556,500 บาท
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100

5,000,000

450 องค์กร

76 องค์กร

3. สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฯ
จ้างเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงาน

720,000

4 คน

4 คน

งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน 76 จานวน
2,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 40
จ้างเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ (4 อัตรา x
15,000 บาท)
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 50

4. สร้างทัศนคติความรู้ความ
เข้าใจต่อประชาชนเพือ่ ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
4.1 รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

6,495,500

1,300 คน

880 คน

3,700,000

(ส่วนกลาง) ปรับกิจกรรม เป็น
1) กิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรง เป็นแบบอย่างในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้
กาหนดจัดงานรณรงค์ฯ ภายใต้แนวคิด Safety Home...Safety
Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ผู้เข้าร่วม 40 คน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
พิทักษ์สิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว"
กาหนดดาเนินการให้ครบ
ทุกภูมิภาค
ซึ่งได้ดาเนินการใน
ภาคเหนือ ทีจ่ ังหวัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

4.2 สนับสนุนงบประมาณ
ให้ สนง.พมจ. จัดกิจกรรม
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว
(76 จังหวัด)

2,795,500

29,000 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

ยังไม่ได้ติดตาม
ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

2) กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
2.1) สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การพิทักษ์สิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการพิทกั ษ์สิทธิของบุคคล
ในครอบครัว รวมถึงพัฒนาบทบาทของเครือข่ายกลไกชุมชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แก่ พมจ.ใน
พื้นที่ภาคเหนือ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตาบล ทีมสหวิชาชีพจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนทัว่ ไป
335 คน วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน แก่ ผู้บริหารอปท. ประธานศพค.นักพัฒนา
ชุมชนหรือผู้รับผิดชอบงาน ศพค. วิทยากร ผู้บริหารกระทรวงฯ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี พมจ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ สค. 545 คน วันที่ 31
ม.ค. - 1 ก.พ. 63 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล
แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
- สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ
ประจาปี 2563 ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จานวน 1,271,509 บาท
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100
โอนเงินให้จังหวัดเบิกจ่ายแทนกัน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (76 จังหวัด) 2,500,000
บาท มีการดาเนินการและรายงานผลมาแล้วจานวน 67จังหวัด
เบิกจ่ายแล้วจานวน 1,981,602 บาท (คิดเป็นร้อยละ 79.26) (ข้อมูล
ณ วันที่ 23 เม.ย. 2563)

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

พิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว
แต่จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19)
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดสัมมนาใน
ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 89
มีแผนดาเนินการไตรมาศ 3- 4

7. โครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระทา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว
(ศปก.สค.)

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

5. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ และ
200,000
เอกสารวิชาการ
ผลผลิต : 1. จานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
2. จานวนเยาวชนที่ได้รับความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์เข้ารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมาย
2. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเผยแพร่ความรู้ ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
3. ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับมาก
4. เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
1. ส่งเสริมกระบวนการ
19,476,000
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ปฏิบัติการฯ เป็นอัตรา
ป้องกันการกระทาความรุนแรง
จ้าง จึงมีการลาออกบ่อย
ในครอบครัว
เนื่องจากขาดความมั่นคง
ส่งผลให้การดาเนินงาน
1.1 สนับสนุนงบประมาณ
13,680,000 76 คน
76 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 49
ขาดความต่อเนื่อง
เพื่อดาเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่
- สานักงานพมจ. บาง
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
จังหวัดมีความเข้าใจ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว
แนวทางในการใช้
ให้ สนง.พมจ. 76 จังหวัด
งบประมาณที่
1.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
2,016,000 11 คน
11 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 39
คลาดเคลื่อน
ปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) 11 อัตรา
1.3 สนับสนุนงบประมาณใน 2,280,000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 25
การดาเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว
(76 จังหวัด ๆ ละ 30,000 บาท)
1.4 สนับสนุนค่าตอบแทน
1,500,000
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 -4
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ไกล่
เกลี่ย ประนีประนอม พยาน
และค่าจัดทาเอกสารในการเข้า
ไปช่วยเหลือผู้ถูกกระทาฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

2. ประชุมชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ ป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การสร้าง
หลักประกันทาง
สังคมที่
ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ

1. โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่สตรี
และครอบครัว
(ศูนย์เรียนรูฯ้ )

580,500

80 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย
174 คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

บูรณาการกิจกรรม ที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายใต้ชื่อการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะการถ่ายทอดความรู้ ในระดับ
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว จังหวัดและส่วนกลาง และ จนท.พมจ. จานวน 174 คน
วันที่ 4 – 6 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 84

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
569,720
80 คน
เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน
4. เสริมสร้างความรู้ในการ
705,280
1,000 คน
มีแผนดาเนินการ ไตรมาส 3 -4
ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวให้เยาวชน
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ นาความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ ครอบครัวอบอุ่น
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 96,267,700 4,970 คน
3,991 คน
พัฒนาทักษะอาชีพแก่ เยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน
ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ/สังคม ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัวตามความ
ต้องการในหลักสูตรต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทัว่ ประเทศ เช่น นวดแผนไทย เสริมสวยสตรี
ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและเบเกอรี่ โรงแรมและบริการ การ
ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ธุรกิจกาแฟและขนม เป็นต้น ซึ่งมี
ทั้งหลักสูตระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และหลักสูตร ปวช.
ปวส. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 3,991 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 38.76
2. กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ 70,602,300 4,920 คน
2,514 คน
สนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชน แก่
สตรีและครอบครัว (104 วัน)
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ขาดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 104 วัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 2,514 คน

สถานการณ์โรคระบาด โค
วิด 19 ทาให้การทางาน/
อบรมชะงัก เลื่อนการ
เปิดสอนในรุ่นต่อไปเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 38.72
3. กิจกรรมสนับสนุนการ
9,848,200 1,730 คน
865 คน
สนับสนุนการต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมายที่สาเร็จ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110
หลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน)
วัน)
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 865 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 43.17
4. กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสใน 5,956,800 400 คน
211 คน
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ รวมกลุ่ม
การดาเนินธุรกิจแก่สตรี (8 รุ่น)
ประกอบอาชีพ (110 วัน) เพือ่ ให้มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
แก่สตรี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 211คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 66.31
2. โครงการ
ผลผลิต : 1. งานด้านพัฒนาอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง
เสริมสร้างการ
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว
พัฒนาอาชีพสู่ความ
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ยั่งยืนของสตรีและ
4. กลุ่มเป้าหมายมีเวทีและช่องทางด้านการตลาดในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
ครอบครัว (กคอ.)
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคง ลดปัญหาด้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในระดับพื้ นที่และระดับประเทศ
1 ส่งเสริมความรู้นวัตกรรมเพื่อ 3,557,200
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตสู่การพัฒนาอาชีพ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.3 จัดแสดงผลงาน
“นวัตกรรมการพัฒนาอาชีพ”
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

458,800

140 คน

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

1,465,440

560 คน

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

290,800

70 คน

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

481,920

60 คน

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

860,240

70 คน

43 คน

- จัดการลงนาม MOU กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัล
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ

สถานการณ์โรคระบาด โค
วิด 19 ทาให้การทางาน/
อบรมชะงัก เลื่อนการ
เปิดสอนในรุ่นต่อไปเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ชุมชนสู่ยุคดิจิทัล

3. โครงการพัฒนา
และขับเคลื่อน
ระบบงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ค้าประเวณี (กคอ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่
กลุ่มเป้าหมายของ สค. ในพื้นที่ดูแลของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยบูรณาการ
หลักสูตรร่วมกันเพื่อยกระดับการฝึกอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่
18 - 20 มี.ค. 63 ณ ศูนย์เรียนรูฯ้ เชียงราย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 16.04
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

2 เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน
3,577,200 180 คน
สร้างอาชีพ
3 มหกรรมตลาดนัดสินค้าจาก 751,300
560 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
การพัฒนาอาชีพ
ผลผลิต : 1. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
2. เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ผลลัพธ์: 1. คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2. เกิดเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
3. สังคมตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการค้าประเวณีจากสื่อที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
1. การพัฒนากลไกในการ
4,836,600 76 จังหวัด
76 จังหวัด
- โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกันในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด 2,789,200 บาท
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
- จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการ
1.1 จัดประชุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กลุ่มเป้าหมาย 37 คน
คณะกรรมการคุ้มครองและ
- การประชุมยุทธศาสตร์กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาอาชีพประจาจังหวัด
61 คน วันที่ 3 - 4 มีนาคม 63 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัด
สมุทรสงคราม และมีแผนดาเนินการต่อเนื่องไตรมาสที่ 3-4
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 315,900
45 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี
2.1 จัดสัมมนาเพือ่ พัฒนา
ระบบและขับเคลื่อนงานด้าน
การคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้อ
กันและแก้ไขปัญหาการ

สถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 ทาให้การ
ทางาน/อบรมชะงัก เลื่อน
การทางานออกไปเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

4. โครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนา
ศักยภาพกลไกใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี (กคอ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
และ 2

1. โครงการ
ขับเคลื่อนกลไกเชิง
งบประมาณเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทาง
เพศ (กสพ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ค้าประเวณี
ผลผลิต: เกิดชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา จานวน 24 ชมรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี
ผลลัพธ์: เกิดเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง คุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบความเสียหายจากปัญหาการค้าประเวณี
1. เสริมสร้างศักยภาพชมรม
764,500
ริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ 228,500
60 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
เยาวชนแกนนาเพื่อขับเคลื่อน
ชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี (ส่วนกลาง)
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพ 536,000
320 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
เยาวชนในการจัดตั้งชมรม
ริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี (ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง)
2. ศูนย์นาร่องในชุมชนด้านการ 235,500
70 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี (ส่วนกลาง)
2.1 อบรมสร้างวิทยากร
แกนนาให้กับผู้นาในชุมชนเพื่อ
จัดตั้งศูนย์นาร่องในชุมชนด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี
ผลผลิต: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย
ผลลัพธ์: การจัดทางบประมาณอย่างมีมมุ มองมิติหญิงชาย
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
350,000
200
ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
จัดทางบประมาณอย่างมีมุมมอง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
มิติหญิงชาย
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์โรคระบาด โค
วิด 19 ทาให้การทางาน/
อบรมชะงัก เลื่อนการ
การดาเนินงานออกไปเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90
2. โครงการ
เสริมสร้างความเท่า
เทียมระหว่างเพศ
(กสพ.)

ผลผลิต: - มีผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
- มีการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ผลลัพธ์: ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
1 เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
2,459,300
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
1.1 ประชุมวิชาการ
1,785,900 380 คน
ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
ระดับชาติ เรื่องความเท่าเทียม
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
ระหว่างเพศ
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563
ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
1.2 การประชุมเชิง
223,400
15 คน
ดาเนินการไตรมาส 3-4
ปฏิบัติการคัดเลือกผลงาน
วิชาการด้านความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
1.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 450,000
ดาเนินการไตรมาส 3-4
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
2 ดาเนินการและผลักดันให้
3,013,000
เกิดการขับเคลื่อนตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แก่
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
673,000
55 คน
108 คน
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558

2.2 จ้างเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

2,340,000

3. การประชุมคณะกรรมการ
1,133,000
และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
3.1 การประชุม
363,000
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

13 คน

13 คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สร้างความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมากขึ้น
สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน แก่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 78 คน เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 ณ
รร.อะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระและวิธี
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคาร้อง การพิจารณา และการ
วินิจฉัย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 ต่อ
การดาเนินกระบวนการพิจารณาคาร้องของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
และเจ้าหน้าที่ สค. ที่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน เมื่อวันที่ 13 – 14
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในส่วนกลาง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.6
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 27.03

20 คน

20 คน

จัดการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ จานวน 6 ครั้ง ณ ห้องประชุมเสมอภาค ได้แก่
-ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 10 ต.ค. 2562
-ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 1 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 24 ธ.ค. 2562

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่จา้ งเหมาลาออก
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ครบตามสัญญาจ้าง มี
ผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

3.2 การประชุม
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ จานวน 4 คณะ

770,000

40 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

40 คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

-ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ม.ค. 2563
-ครั้งที่ 2/2563 วันทึ่ 4 มี.ค. 2563
รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 จานวน 3 ครั้ง
-ครั้งที่ 8/2562วันที่ 28 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ม.ค. 2563
-ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ. 2563
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะ 2 จานวน 6 ครั้ง
-ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 9 ธ.ค. 2562
-ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ม.ค. 2563
-ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 ม.ค. 2563
-ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 ก.พ. 2563
-ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563
3.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะ 3 จานวน 4 ครั้ง
-ครั้งที่ 8/2562 15 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 9/2562 29 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 1/2563 17 ม.ค. 2563
-ครั้งที่ 2/2563 21 ก.พ. 2563
4.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะ 4 จานวน 2 ครั้ง
-ครั้งที่ 2/2562 20 ธ.ค. 2562
-ครั้งที่ 1/2563 10 มี.ค. 2563
5.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะเฉพาะกิจที่ 1 จานวน 3 ครั้ง
-ครั้งที่ 1/2562 (28 พ.ย. 2562)
-ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563)
-ครั้งที่ 2/2563 (27ก.พ. 2563)
5.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะเฉพาะกิจที่ 2 จานวน 3 ครั้ง
-ครั้งที่ 1/2562 (3 ธ.ค. 2562)
-ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563)
-ครั้งที่ 2/2563 (27 ก.พ. 2563)
ณ ห้องประชุมเสมอภาค

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

รวมผลเบิกจ่าย ร้อยละ 34

3. โครงการพัฒนา
นโยบาย มาตรการ
และกลไกส่งเสริม
ความเสมอภาค
(กสพ.)

4 สนับสนุน ผลักดัน และ
ติดตามการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
4.1 สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

548,000

100,000

65

250

4.2 ผลักดันและติดตามการ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558

448,000

12

10

การจัดงานมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562”
ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยในวันที่ 20 มกราคม 2563
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 55
เดินทางไปราชการเพื่อสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง และผู้ถกู ร้องกรณีคา
ร้องที่ 08/2562 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 ณ บ้านพักผู้ร้อง และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.79

ผลผลิต:
1. มีการวางแผนและประสานงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
3. สตรีที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี
4. สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาสตรี ประจาปี 2563
ผลลัพธ์:
1. เกิดการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สามารถนาหลักสูตรส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรีไปใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสถานการณ์ การมีสว่ นร่วมและ
การตัดสินใจของสตรี
4. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จากข้อเสนอสมัชชาสตรีที่นาไปพัฒนาศักยภาพสตรี
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

629,200

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

1.1 การประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อจัดทาแผนระดับชาติในการ
เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่คานึงถึงความเท่า
เทียมระหว่างเพศ
1.2 การขับเคลื่อนงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 5

161,200

30 คน

168,000

80 คน

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

300,000

30 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

165 คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563
ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด จานวน 161,200 บาท
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100
ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563
ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด จานวน 168,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100
- จัดนิทรรศการในการประชุม Asia-Pacific Ministerial
Conference on the Beijing+25 Review ร่วมกับคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
- ประชุมคณะทางานการจัดทาสือ่ เพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรี
และการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 พ.ย.
2562 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค ที่ประชุมเห็นชอบให้จัด
งานเปิดตัวสื่อเพื่อรณรงค์
ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน
ในช่วงเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน
- งานเปิดตัวสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในอาเซียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
จุมภฏ - พันธุ์ทพิ ย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - ราไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ และสร้าง
ความตระหนักรู้ เพือ่ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และแรงงานสตรี
ข้ามชาติ ให้แก่ประชาชน รวมถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศใน
อาเซียน ในการเผยแพร่สื่ออย่างพร้อมเพรียงกัน รวม 100 คน
- การประชุมคณะทางานการจัดทาสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อ
สตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3
2. กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564
2.1 ประชุมติดตามการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลไกศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมสถานภาพการมีสว่ น
ร่วมและการตัดสินใจของสตรี

353,800

4. กิจกรรมสมัชชาสตรี
ประจาปี 2563
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เวทีสมัชชาสตรีระดับภาค
(6 ภาค)

5,280,000

203,800

50 คน

150,000

25 คน

1,000,000

3,849,600

25 คน

ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม War room ชั้น 3 กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจานวน 875 บาท
ดาเนินการไตรมาส 3 - 4

180 คน

178 คน

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและ
การตัดสินใจของสตรี รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นา/แกน
นาสตรี ในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีความสนใจทางการเมืองหรือ
ประสงค์ที่จะทางานการเมือง จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ จานวน 98
คน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 ณ
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจของสตรี รุ่นที่ 2 ณ กรุงเทพฯ แก่ สตรีและผู้นา/แกนนาสตรี
ในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีความสนใจทางการเมือง หรือประสงค์ที่จะ
ทางานการเมือง จาก 25 จังหวัดในภาคกลาง และกรุงเทพฯ จานวน
80 คน วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพมหานคร
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80

110 คน

271 คน

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรีระดับภาค เพื่อระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และ
รวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัดเพื่อนาไปสู่การ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

4. โครงการส่งเสริม
บทบาทในการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศ (กสพ.)

4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเด็นสมัชชาสตรี

336,900

100 คน

4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจาปี
2563

1,093,500

190 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมประสานงาน
และพัฒนาสถานภาพสตรีระดับจังหวัด จานวน 3 ภาค ได้แก่
ภาคกลาง วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
ผู้เข้าร่วมจานวน 69 คน
ภาคตะวันตก วันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร
จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมจานวน 63 คน
ภาคเหนือ วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์
คิด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจานวน 139 คน
- โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทาห้อง Data Center จานวน 2,672,000
บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563
ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด จานวน 116,900 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35
ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
สนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจาปี 2563
ประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76
จังหวัด จานวน 616,400 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56

ผลผลิต:
- สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดาเนินงานด้านสตรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
- จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเพือ่ ขับเคลื่อนดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และกรอบความร่วมมือเอเปคด้า นสตรีและเศรษฐกิจ
- จานวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสตรี
- หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ UN Women ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบค่าสมาชิกเพื่อพัฒนาสตรี
ผลลัพธ์:
- ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และสังคมมีต้นแบบในการดาเนินงานด้านสตรี
- เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีไทย และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีไทย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

- สังคมไทยเกิดความร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี และสังคมในลักษณะองค์รวม
1. กิจกรรมวันสตรีสากล
4,025,900
ประจาปี 2563
1.1 การสนับสนุน สนง.
1,520,000 3,800 คน
ยังไม่ได้ติดตาม โอนเงินให้ พมจ. เบิกจ่ายแทนกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ผล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการติดตามจังหวัด
สตรีสากล
1.2 การจัดประชุม
106,700
60 คน
65 คน
- จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่
คณะกรรมการดาเนินงานวัน
1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงาน
สตรีสากล
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) 1
ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลการเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 28
1.3 การจัดประชุม
240,000
70 คน
70 คน
ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการทั้งหมด 15 คณะ ได้รับผลการ
คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก
ตัดสินและได้ผู้เข้ารับรางวัลจานวน 46 รางวัล
สตรี บุคคล และหน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 65
องค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล
1.4 การจัดประชุม
9,200
50 คน
65 คน
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2563 ณ
คณะทางานวันสตรีสากล
ห้องประชุมสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (สป.) 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมการ
จัดงานวันสตรีสากล วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่
29 ม.ค. 2563 ผู้เข้าร่วม 65 คน
1.5 การจัดงานวันสตรีสากล 2,150,000 1,000 คน
ยกเลิกจัดงาน - จ้างบริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จากัด จัดงานวันสตรี
ประจาปี 2563
สากล ประจาปี 2563 กาหนดจัดวันที่ 4 มีค 2563 (ถูกสั่งให้ยกเลิก
เมื่อวันที่ 3 มีค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
- โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทาห้อง Data Center จานวน 583,400 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 68
2. การจัดงานวันสตรีไทย
ประจาปี 2563
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
3,285,000
ดาเนินการในไตรมาส 3-4

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านสตรีและ
เศรษฐกิจ
3.1 จัดงานประชุม ASEAN
Women Entrepreneurs
Forum 2020 (AWEF2020)
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงาน
โดดเด่นจากภูมภิ าคอาเซียน
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการรวบรวม
วิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูล
ด้านสตรีและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาผู้
ประกอบสตรีในประเทศไทย
3.4 ประชุมเตรียมการ
สาหรับการประชุมเอเปคด้าน
สตรีและเศรษฐกิจ ประจาปี
2563
3.5 ประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประชุมเอเปคด้านสตรีและ
เศรษฐกิจ ประจาปี 2563
4. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ
การดาเนินงานพัฒนาสตรี
4.1 สนับสนุนเงินอุดหนุน
เพื่อการดาเนินงานพัฒนาสตรี
4.1.1 สนับสนุนเงิน
อุดหนุนเครือข่ายสตรี 76
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

2,532,600

543 คน

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

343,000

100 คน

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

323,800

70 คน

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

34,800

50 คน

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

50,800

50 คน

ดาเนินการในไตรมาส 3-4

1,000 คน/25
องค์กร

นาเข้า พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณปี 2563

4,790,000
4,620,000
4,000,000

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

4.1.2 สนับสนุนเงิน
620,000
1 องค์กร
1 องค์กร
สนับสนุนค่าสมาชิกและสมทบองค์กรระหว่างประเทศ (UN Women)
อุดหนุนสาหรับค่าสมาชิกและ
(รวมค่าธรรมเนียมในการโอน)
สมทบองค์กรระหว่างประเทศ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
(UN Women) (รวม
ค่าธรรมเนียมในการโอน)
4.2 ติดตามผลการดาเนิน 170,000
3 ภาค
ดาเนินการในไตรมาส 3-4
โครงการ/กิจกรรม เพื่อการ
พัฒนาสตรี
5. โครงการการ
ผลผลิต:
ประชุมระดับ
1. มีการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง“การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2”
ภูมิภาคเรื่อง การ
2. มีคู่มอื (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีการบูรณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตาราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั้ง
ขจัดอคติทางเพศ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
และการใช้ภาษาเชิง ผลลัพธ์: คู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มกี ารบูรณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตาราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับ
ลบในกระบวนการ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาในระดับ ประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง การ 5,000,000
ดาเนินการในไตรมาส 3-4
ประถมศึกษา และ ขจัดอคติทางเพศ และการใช้
มัธยมศึกษา ระยะที่ ภาษาเชิงลบในกระบวนการ
2 (กสพ.)
การศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ระยะที่ 2
6. โครงการส่งเสริม ผลผลิต: ชุมชนมีบริการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงผลลัพธ์:ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงประเภทต่าง ๆ
การดาเนินงานเพื่อ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
254,800
60 คน
ดาเนินการไตรมาส 3-4
ขจัดปัญหาความ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
รุนแรงต่อสตรี
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
(กสพ.)
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
291,500
70 คน
เตรียมดาเนินการไตรมาส 3-4
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน
มีการเตรีมการดาเนินการในการจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
กลไกในการให้ความช่วยเหลือ
2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จาเป็น
และป้องกันปัญหาความรุนแรง
จะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตาม
ในสังคม
มาตรการของรัฐบาล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

7. โครงการ
ขับเคลื่อนงานตาม
มาตรการด้านสตรี
กับการส่งเสริม
สันติภาพและความ
มั่นคง (กสพ.)

3. การประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว (2 ครั้ง)

241,000

40 คน

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีใน
ระดับพื้นที่

611,000

50 คน

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต: มีการยกระดับการพัฒนาการคุม้ ครองสิทธิสตรี
ผลลัพธ์: มีกลไกในการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
287,000
30 คน/1
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน
องค์กร
ด้านสตรีและเด็กในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานของ
ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและ
สตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

326,000

3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจา 630,000
ศูนย์ประสานงานด้านสตรีและ
เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
มาตรการด้านสตรีกับการ
ส่งเสริมสันติภาพและความ

30 คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

เตรียมดาเนินการไตรมาส 3-4
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ขออนุมัติในงวดที่ 1 สาหรับ ดาเนินการ
ในไตรมาส 1-2 จานวน120,500 บาท มีการเตรีมการดาเนินการใน
การจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จาเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล
เตรียมดาเนินการไตรมาส 3-4
มีการเตรีมการดาเนินการในการจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 และ ในไตรมาสที่ 3-4 แต่เนื่องกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
ชุมชน และพื้นที่ต่างจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส จาเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล
ขออนุมัติปรับกิจกรรม เพื่อเตรียมดาเนินการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ภาคใต้ จานวน 154,800 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส จาเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล
ขออนุมัติปรับกิจกรรม เพื่อเตรียมดาเนินการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ภาคใต้ จานวน 299,700 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส จาเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล
ดาเนินการโอนให้ พมจ.ยะลา เพื่อเบิกจ่ายแทนกัน เป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ฯ จานวน 3 คน เป็นเงินงบประมาณ 270,000 สาหรับ ไตร
มาส ที่ 1- 2 อนุมัติหลักการฯ ค่าจ้างเหมางวด 1(ไตรมาส 1-2)
360,000 บาท และขออนุมัติหลักการงวด 2 (ไตรมาส 3-4) 270,000 บาท
ผลการดาเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานด้านสตรีและ
เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้าน

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

มั่นคง

8. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (กสพ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
ดาเนินการไตรมาส 3-4

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
474,000
30 คน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
และคุ้มครองสิทธิของสตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมหารือเพื่อกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานของศูนย์
ประสานงานด้านเด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 2 ครั้ง)
ผลผลิต:
1.มีรายงานการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในภาพรวมของประเทศไทย
2. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์ :
1. หน่วยงานสามารถนาข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
2. ข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดทาข้อมูลของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้
3. มีกลไกในการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
1. การประชุมคณะกรรมการ
921,000
210 คน
157 คน
ปรับกิจกรรมเพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
ระหว่างเพศ จานวน 3 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งหมด 487,727 บาท
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53
รูปแบบ (6 ครั้ง)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
317,500
50 คน/20
47 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคมุ้ กันการถูกเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
การสร้างภูมิคุ้มกันการถูกเลือก
องค์กร
สตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติต่อสตรีกลุ่มเปราะบาง
การสร้างเครือข่าย และป้องกันไม่ให้สตรีถูกเลือกปฏิบัติ และสามารถ 1) ให้ขยายระยะเวลาการ
นาไปถ่ายทอดและปรับใช้ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
จัดประชุมให้มากขึ้น
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จานวน 2) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็น
10 คน วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน วิทยากรภาคเอกชน จานวน 3 ผู้ชายเข้าประชุมฯ
คน และสตรีชนเผ่าม้ง จานวน 32 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 47 คน
ร่วมกัน เพื่อสร้างความ
วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ เข้าใจร่วมกัน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 75
3) ควรมีการจัดสรร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณในการทางาน
ของชุมชนด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
9. โครงการสร้าง
ความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความ
ช่วยเหลือของ
เครือข่ายหญิงไทย
ในต่างประเทศ
ประจาปี 2563
(กยผ.)

10. โครงการ
เสริมสร้างการใช้
ชีวิตครอบครัวที่
มั่นคงของหญิงไทย
กับชาวต่างชาติ (ทั้ง

ผลผลิต:
1.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือ ข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น
3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยในต่างประเทศ
ผลลัพธ์:สามารถนาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไปขยายผลในประเทศที่มีสถานการณ์และ
ความจาเป็นในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือสตรีและครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์:
เชิงปริมาณ 1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศ
ญี่ปุ่น 1 ครั้ง
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น 1 งาน
เชิงคุณภาพ – ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและ
ครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เห็นชอบต่อการนาแนวทาง การพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่ างประเทศ กรณีศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น ไปใช้ในประเทศอื่นได้
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
884,400
35
มีแผนจะดาเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม แต่เนื่องด้วย
ติดตามและประเมินผลการ
สถานการณ์การระบาดของไวรัส ต้องรอดูสถานการณ์ภายในประเทศ
ดาเนินการตามแนวทางการ
และประเทศญี่ปุ่น
พัฒนาระบบข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือสตรีและครอบครัว
ไทยของเครือข่ายหญิงไทยใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น
ผลผลิต: 1.หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและกฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการ ใช้ชีวิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือสตรีที่ประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ และประชาชนทัว่ ไปที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมี
ความพร้อมในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ
ผลลัพธ์: สตรีมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมายต่าง ๆ สามารถปรับตัว ตระหนักถึงคุณค่าและพึ่งพาตนเอง และไม่ประสบปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบในการใช้ชีวิต และนาไปสู่การ
สร้าง/ขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย ทั้งที่พานักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ในประเทศและ
ต่างประเทศ)
(กยผ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การส่งเสริมภาคี
เครือข่ายอย่าง
เป็นระบบสู่การ
เป็นหุ้นส่วนทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การยกระดับ
องค์กรสู่การเป็น
ผู้นาทางสังคม

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ผลสัมฤทธิ์:
ปริมาณ: กลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คาปรึกษาแก่หญิงไทยทีแ่ ต่งงานกับชาวต่างชาติ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คาปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม ความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
คุณภาพ: มีเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นทีภ่ าคส่วนต่าง ๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิกฎหมายที่เกีย่ วข้องแก่สตรีที่ประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ ร้อยละ 80
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
130,000
60 คน
ดาเนินการไตรมาส 3-4
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครให้คาปรึกษาแก่
หญิงไทยที่แต่งงานกับ
ชาวต่างชาติ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
120,000
60 คน
ดาเนินการไตรมาส 3-4
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
หญิงไทยก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ
ไม่มีโครงการตอบประเด็นยุทธ

1.โครงการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 (สล.)

ผลผลิต: บุคลากรของหน่วยงานเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมตามตาแหน่งที่ถือครอง เกิดการเรียนรู้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทา และมุ่งสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์: บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ พัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. พัฒนาสมรรถนะหลักให้
303,300
90 คน
45 คน
จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพข้าราชการแรกบรรจุไม่เกิน 2 ปี เพือ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วม 45 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 51
2. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ 219,000
40 คน
43 คน
จัดประชุมเพื่อทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาบุคคลากร

409,800

40 คน

สค. 18 - 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม โคโค่วิว อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมจานวน 43 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 102
ยังไม่ได้ดาเนินการ

4. พัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”
5. ส่งเสริมศักยภาพพนักงาน
ราชการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน
7.เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สตรีและครอบครัว
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสตรีและครอบครัว

522,100

70 คน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

177,600

50 คน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

244,600

40 คน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

260,000

65 คน

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 154,000
ติดตามและขยายผลแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐแก่
บุคลากร สค.

105 คน

65 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสตรีและครอบครัว เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการดาเนินงานและแนว
ปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสาคัญชาวต่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับพิธีการและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักสากล (พิธีการทูต) ที่ได้มีการกาหนดไว้ วางแผนปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 23-24 มค 2563 ณ รร.รอยัลริเวอร์ ผู้เข้าร่วม 65 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 49
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

2. โครงการสื่อสาร
องค์กรเพื่อ
เสริมสร้างพลังด้าน
สตรีและครอบครัวสู่
สังคม (สล.)

3. โครงการ
ปฏิบัติการข่าวสาร
ด้านสตรีและ
ครอบครัวส่งเสริม
การรับรู้สร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน
(สล.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลผลิต มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป
1 ออกหน่วยเคลื่อนที่และ
100,000
5 ครั้ง
1 ครั้ง
จัดกิจกรรมออกหน่วย ในการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ณ สนง.เขต
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บางซื่อ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 50
2 รวมใจประชารัฐ พัฒนาสตรี 1,434,600 300 คน
อยู่ระหว่าง
ปรับกิจกรรมฯ เพื่อจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและ
และครอบครัวสู่สังคมเสมอภาค
ดาเนินการจ้าง ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีของสมาชิกในครอบครัว
จัดทาสื่อฯ
และการปรับตัวในภาวะทีย่ ากลาบาก รวมทั้งให้ครอบครัวไทยรู้เท่า
ทันและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แก่
1. คลิปวีดีโอ/บทความ
- Clip ผ่าน Facebook/Instagram 10 ครั้ง
- Blogger เขียนบทความ
- Youtuber จัดทาคลิป ฯลฯ
2. แฟ้มพลาสติก
3. Website
ผลผลิต: มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ์: สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป
1 จัดทาสื่อเผยแพร่
517,200
8 ตอน
6 ตอน
สื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ฯ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ทาง
1. ผลิตสกู๊ปข่าวผลกระทบของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่อผู้นาสตรี
สถานีโทรทัศน์
2. ผลิตสกู๊ปข่าวการประกาศเจตนารมณ์ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ
3. ผลิตสกู๊ปข่าวอนามัยครอบครัว ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทาง
สังคม
4. ผลิตสกู๊ปข่าวกิจกรรม "พม.จิตอาสา ร่วมทาหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด"
5. พม. มอบโล่ดีเด่นแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ประจาปี 2563
6. พม.สื่อรัก infinity of love 14 กุมภาพันธ์ 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

2 จัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
4. โครงการ
เสริมสร้างการ
บริหารราชการ สค.
(กพร.)

117,200

2 สปอต

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย
2 สปอต

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

เผยแพร่สปอตการคุกคามทางเพศในที่ทางานและสปอตการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ แก่ ผู้ฟังวิทยุ สวพ อสมท 100.5
และ AM 1143
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

ผลผลิต: 1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมาภิบาล
2. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ 1.องค์การมีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การปฏิบัติงานของกรมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย
ผลสัมฤทธิ์ 1. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมหลักตามโครงการสามารถดาเนินการงานได้แล้วเสร็จ
2. ระดับความสาเร็จระดับ 4 ของการพัฒนาองค์การ
3. ระดับความสาเร็จระดับ 4 ของคารับรองการปฏิบัติราชการ
4. ระดับความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. การบริหารจัดการองค์การ
219,300
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
87,900
70 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 -4
ชี้แจงทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาองค์กรประจาปี
2) ประชุมคณะทางาน
131,400
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
2.1) ประชุมคณะทางาน
พัฒนาองค์การกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
2.2) ประชุมคณะทางาน
พัฒนาองค์การรายหมวด
ประชุมคณะทางานพัฒนา
องค์การรายหมวด ครั้งที่
1/2563

32,600

40 คน

38,000

50 คน

ดาเนินการไตรมาส 1
37

- ประชุมคณะทางานพัฒนาองค์การรายหมวด จานวน 18 คน วันที่
23 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค
- ประชุมคณะทางานพัฒนาองค์การรายหมวด ครั้งที่ 1/2563
คณะทางานพิจารณาประเมินองค์กรตามการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 21
ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 22 อาคารยิปซั่ม ผู้เข้าร่วมจานวน
19 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 14

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

2.3) ประชุมคณะทางาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้
2.4) ประชุมคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่า

7,600

40 คน

38,000

50 คน

47 คน

2.5) ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการควบคุมภายใน

15,200

40 คน

62 คน

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาองค์กร
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้

388,100
50 คน

88 คน

144,150

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

มีแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค
ผู้เข้าร่วม 27 คน
- ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาตัวชีว้ ัดระดับกองหรือเทียบเท่าประจาปี
2563 และพิจารณาความเหมาะสมตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย น้าหนักและ
เกณฑ์ให้คะแนน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
เจรจาและประเมินผลฯ และกลุ่มผู้แทนเจรจา ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ระดับกองหรือเทียบเท่า 22 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาวชั้น 3
สค ผู้เข้าร่วม จานวน 20 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายใน จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 26 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. ผู้เข้าร่วม
47 คน
ครั้งที่ 2 23 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 3 สค.ผู้เข้าร่วม
15 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้ ผู้แทนจากสานัก/กอง/ศูนย์
เรียนรู้ 38 คน วันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา
กรุงเทพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ (ปรับ
กิจกรรม) ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปี 2563 ให้กับบุคลากร และร่วมกันจัดทาข้อมูลผลงานการ
สมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2563 แก่บุคลากร 50 คน วันที่

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนการพัฒนาองค์การ

82,650

60 คน

52 คน

3) ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเกณฑ์ ฯ KM Awards

6,800

20 คน

10 คน

4) ประชุมพิจารณาคัดเลือก
ผลงานKM Awards ประจาปี 2563

7,600

40 คน

28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาวชัน้ 3 สค
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คณะทางานร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
และขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการ 4.0 วันที่ 12 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. แก่ คณะทางานรายหมวด
และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 52 คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30
ประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ การ
ประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM
Awards) ประจาปี 2563 25 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม Warroom
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 -4

60 คน

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 -4

25 คน

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์การของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เลขานุการรายหมวด ผู้แทนจากกอง/สานัก ผู้เกีย่ วข้อง
จานวน 30คน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98
อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาและการจัดซื้อจัดจ้าง

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
134,900
ขับเคลื่อนการพัฒนากรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0
6) สัมมนาการถอดบทเรียนการ 12,000
พัฒนาองค์การของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว

5. โครงการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรม
กิจการสตรีและ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

3. จ้างที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินการ 788,800
วางระบบบริหารราชการ 4.0
ผลผลิต: 1 มีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2 มีกรอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ์: 1 มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

สถาบันครอบครัว
พ.ศ. 2560-2564
และการถ่ายทอด
แผน
ไปสู่การปฏิบัติ
(กยผ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

2 มีแผนงาน/โครงการ สาหรับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 มีข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและกาหนดแนวทางนโยบายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
66,600
60 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
228,300
60 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวสู่การปฏิบัติ
3 การจัดทาแผนงานโครงการ 187,500
40 คน
54 คน
จัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจาปี
และงบประมาณประจาปี
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จานวน
จัดทาแผนงาน/โครงการและ
54 คน ผลการประชุม เพื่อ
งบประมาณประจาปี
ถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
สค. และข้อมูลคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 85
4. ติดตามประเมินผลการ
924,600
ดาเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว
4.1 ประชุมเตรียมการเพื่อ
5,320
35 คน
- คณะทางานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรม
ติดตามประเมินผลการ
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25
ดาเนินงานด้านสตรีและ
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรี
ครอบครัวในระดับพื้นที่
และสถาบันครอบครัว
- คณะทางานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32
4.2 ติดตามประเมินผลการ 559,020
มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4
ดาเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวในระดับพื้นที่

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

4.3 ประชุมสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวในระดับพื้นที่
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว

6. โครงการพัฒนา
งานด้านสตรีและ
ครอบครัวเพื่อ
รองรับแผนแม่บท
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (กยผ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

2,660

357,600

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

มีแผนดาเนินการไตรมาส 3 - 4

50 คน

46 บาท

จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้าน
สตรีและครอบครัว เรื่อง “การถอดบทเรียนสู่การดาเนินงานตาม
มาตรฐานที่เป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะบุคลากร
สค. (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวทั้ง ๘ แห่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการถอด
บทเรียนและองค์ความรู้การดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สค. วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว (สค.) ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 46 คน วันที่ 15-17 ธ.ค. 2562 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กทม.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54
ผลผลิต: แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ผลลัพธ์:การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ผลสัมฤทธิ์:
ปริมาณ: 1.รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จานวน 1 ฉบับ
2.รายงานแผนงาน/โครงการทีส่ อดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 1 ฉบับ
3. ร้อยละ 50 ของแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ที่มีการขับเคลื่อนตามแผนที่กาหนด
คุณภาพ: 1.ร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่มีการกาหนดแผนการดาเนินงาน
2. ร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการที่มีการขับเคลื่อนสาเร็จตามแผนที่กาหนด
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
365,850
45 คน
ปรับกิจกรรม สนับสนุนจัดทาห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
สถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์ด้านสตรีและ
ครอบครัว
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
302,900
50 คน
ปรับกิจกรรม สนับสนุน จัดทาห้อง Data Center กรมกิจการสตรี
บูรณาการและขับเคลื่อนงาน
และสถาบันครอบครัว
ด้านสตรีและครอบครัว
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา 425,500
70 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาส 4

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

แผนงาน/โครงการและ
งบประมาณประจาปี
4. การประชุมจัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว"
5. ผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน
7 ปี

7. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อทดแทน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่มีอายุครบ 7 ปี
และเกิน 7 ปี
ประจางบประมาณ
พ.ศ. 2563 (กยผ.)
8. โครงการจัดทา
จัดทาห้อง Data Center กรม
ห้อง Data Center กิจการสตรีและสถาบัน
กรมกิจการสตรีและ ครอบครัว
สถาบันครอบครัว
(กยผ.)

9. โครงการ พัฒนา

78,750

45 คน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ จัดประชุมเพือ่ จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศง 2563 – 2565) ของ สค.

113,400

มีแผนดาเนินการ ไตรมาส 3

7,275,400

1 ระบบ

1 ระบบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

8,420,900

1 ระบบ

1 ระบบ

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผลิต: เกิดศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว จานวน 8 แห่ง

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวให้เป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้
ครบวงจรด้านสตรี
และครอบครัว
(Learning Center)
(กคอ.)

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลลัพธ์: ผู้เข้ารับบริการของโครงการฯ เกิดสัมพันธภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง ลดความรุนแรงในครอบครัว และมีองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
550,000
80 คน
60 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็น
จัดทาแนวทางและแผนปฏิบัติ
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว เพื่อจัดทา
การเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
แนวทางและแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้าน
ครบวงจรด้านสตรีและ
สตรีและครอบครัว รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดรูปแบบ
ครอบครัว
Learning Center ที่ทนั สมัยครอบคลุมภารกิจงานด้านสตรีและ
ครอบครัวให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง วันที่ 4-6 ก.พ. 2563 ณ
รร.ฮิพ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม คณะทางาน จนท.ศูนย์เรียนรู้ สค .
ส่วนกลางจานวน 60 คน
ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 60
2. อบรมเพิ่มศักยภาพให้เป็น
759,000
80 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาสที่ 3-4
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร
ด้านสตรีและครอบครัว โดยนา
นวัตกรรมและค้นหาอัตลักษณ์
เด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
355,400
80 คน
มีแผนดาเนินการไตรมาสที่ 3-4
บทเรียนผลการดาเนินงานเพื่อ
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบ
วงจรด้านสตรีและครอบครัว
10. โครงการ ตรวจ ผลผลิต: ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง มีการวัดผลการดาเนินงานตามมาตรฐานฯที่กาหนดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
และประเมินผลตาม ผลลัพธ์: ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าสามารถดาเนินงานได้ตามมาตรฐานฯ
มาตรฐานการ
1. อบรมคณะกรรมการเพื่อ
400,000
40 คน
33 คน
จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานด้านสตรี ขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน
ดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เพื่อซักซ้อมและพัฒนาศักยภาพใน
และครอบครัวของ การดาเนินงานด้านสตรีและ
การตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ง 8 ศูนย์
ศูนย์เรียนรู้การ
ครอบครัว
ตามมาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว วันที่ 6 - 7
พัฒนาสตรีและ
มกราคม 2563 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม จานวน 33 คน
ครอบครัว (กคอ.)
ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 51
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
800,000
80 คน
77 คน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานตาม
พัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
มาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การ
ตามมาตรฐานการดาเนินงานฯ
พัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนา

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง พม.

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การกาหนดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ของค่า
เป้าหมาย)

ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว

ผลสาเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

สตรีและครอบครัวรันาภา จ.ขอนแก่น วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ขอนแก่น และมีแผนลงพื้นที่อีก 7 ศูนย์ในไตรมาสที่
3-4
ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 13

หมายเหตุ 1.ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ

1.1 ระดับผลผลิต – ผลสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรม
1.2 ระดับผลลัพธ์ - ผลประโยชน์ทกี่ ลุ่มเป้าหมายได้รับจากการนาผลผลิตไปใช้
1.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ – ผลประโยชน์สุดท้ายที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
2. หากมีขอ้ สงสัยในการกรอกข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มการประเมินผล โทร. 02 659 6464 หรือทาง E-mail : eva.mso2018@gmail.com

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

