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 มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่กระจายกันท างานระดับต าบลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้ เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นประโยชน์ต่อทุกครอบครัวในสังคมไทย  ดังนั้นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้พัฒนามาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปี พ.ศ.2562 ขึ้นเพ่ือ  

1) ก าหนดสถานะระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้ได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแต่
ละแห่ง 

2) เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับจากครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการท างานของ ศพค. ที่มีคุณภาพ 

3) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะท างาน ศพค. และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 สาระส าคัญของมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปี พ.ศ.2562  แบ่งออกได้เป็น 3 หมวด ได้แก่ 
หมวดที่  1 การบริหาร ศพค.  หมวดที่  2 กระบวนการท างาน และหมวดที่  3 คุณภาพงาน ศพค.                            
ซ่ึงประกอบด้วย 14 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด  ตามรายละเอียดปรากฏในบทน า 
 อนึ่งในการยกร่างมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) นี้ได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เป็นกลุ่มประชากรศึกษา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด และคณะท างาน ศพค. ในจังหวัดเชียงใหม่  สมุทรสงคราม  ปัตตานี  บุรีรัมย์  สระแก้ว และ
ปราจีนบุรี ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท ามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) ให้รอบด้านยิ่งขึ้น  สุดท้ายนี้จึงคาดหวังว่ามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จะเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนา ศพค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

คณะท างาน 
กันยายน พ.ศ.2562 
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1. ความเป็นมา  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน รวมจ านวน 7,133 แห่งทั่วประเทศ  การด าเนินงาน ศพค. 
จะเป็นรูปแบบทีด่ าเนินการในลักษณะเครือข่าย มีการสนับสนุน 3 เสาหลัก คือ ส่วนกลางมีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และทุกหน่วยงาน  
ของ พม. ส่วนภูมิภาคมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลประสานความร่วมมือขับเคลื่อนกลไก ศพค. โดยมี อปท.หนุน
เสริม และรูปแบบที่ด าเนินการโดยภาคประชาชน ซ่ึง ศพค. ที่ด าเนินการโดยมี อปท.หนุนเสริม จะสามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะ อปท. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าทีเ่ข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน ศพค. 
สามารถใช้ทรัพยากรของ อปท. เช่น ข้อมูลต่าง ๆ บุคลากร สถานที่ งบประมาณ และรถยนต์ ได้สะดวก 
รวดเร็ว  แต่ทั้งนี้มิใช่หมายถึง ศพค. ที่ด าเนินการโดยประชาชนจะไม่สามารถขับเคลื่อนงาน ศพค. ได้  
ศพค. ยังคงขับเคลื่อนงานตามศักยภาพของแต่ละ ศพค. ที่ต่างกันไป 

ปี พ.ศ. 2554 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน โดยให้ ศพค. ทุกแห่งทั่วประเทศรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชนส่งเอกสาร (แบบรายงาน ศพค.มฐ.) ถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน ศพค. ต่อเนื่องทุกปี ผลการตรวจสอบเอกสารพบว่า ศพค. ที่ด าเนินการโดยมี อปท. หนุนเสริม 
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนร่วมประเมินตามมาตรฐานมากกว่า ศพค. ที่ด าเนินการโดยประชาชน เพราะการ
รายงานตามมาตรฐาน ศพค. ต้องจัดท าเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลตามตัวชี้วัดจ านวน
พอสมควร ในขณะที่  ศพค. ที่ด าเนินการโดยประชาชนจะมีข้อจ ากัดในการจัดท าเอกสารรายงาน 
นอกจากนั้นยังพบว่า การรายงานตามมาตรฐาน ศพค. แต่ละ ศพค. จะมีความรู้ ความเข้าใจต่างกันอยู่
พอสมควร ซึ่งมีผลต่อการจัดท าเอกสารรายงานที่เก่ียวข้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ.2562  สค. จึงไดพั้ฒนาปรับปรุงมาตรฐานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  วิธีการตรวจประเมิน  ช่วงระยะเวลา และกลไกการตรวจประเมิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ศพค. ได้ตรงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับศักยภาพของ ศพค.แต่ละระดับ 
ตามวัตถุประสงคข์อง ศพค. โดยคาดหวัง 

1) เกิดการประสานความร่วมมือพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน        
ในชุมชน   

2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบ           
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

บทที่ 1  บทน า 
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3) สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงคก์ารตรวจประเมินมาตรฐาน ศพค. 

1) เพ่ือประเมินผลงาน ศพค. และระบุสถานะของ ศพค. เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานศูนย์ พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพค. ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการประเมิน 
3) เพ่ือสร้างการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ศพค. ต่อกระบวนการ

ท างานของ ศพค. 
4) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ศพค. ทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนงานด้านสังคมได้ทุกมิติตาม

บริบทพื้นที่ของชุมชนหรือต าบลนั้น ๆ 
 
3. ประโยชน์ของการจัดท ามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

1) การจัดท ามาตรฐาน ศพค. และการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ ศพค. และพัฒนาคุณภาพงานของ ศพค. ที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคณะท างานภายใน ศพค. และเครือข่ายได้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อ
ศักยภาพและข้อจ ากัดของ ศพค. และน าสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน ศพค. ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) เพ่ือเป็นหลักประกันพ้ืนฐานให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการของ ศพค. มีความมั่นใจในระบบ
การบริหารจัดการและการจัดบริการได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนเชิงกลยุทธของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนใดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
4. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

1) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินให้มี
จ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสม สอดคล้องกับจ านวน ศพค. ที่ยื่นขอรับการตรวจประเมิน เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ได้ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณภาพในกรอบ
เวลา 1 ปี 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจประเมิน 
(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ งานส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในรูปแบบ ศพค. อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
(2) เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่ ยื่นขอรับการ

ตรวจประเมิน 
(3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลและสามารถจัดสรรเวลา เพ่ือท าหน้าที่

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ตามแผนงานตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในปีนั้น ๆ 
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2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ศพค. ยื่นหนังสือขอรับการตรวจประเมิน รายงานการ
ประเมินตนเอง และข้อมูลพื้นฐานที่แสดงผลงานของ ศพค. 2 ปี (ปี 2561 และ 2562) ต่อพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 

3) คณะกรรมการตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก พมจ. อ่านรายงานประเมินตนเอง และอ่าน
ข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงผลงานของ ศพค. 2 ปี และให้เขียนข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมินต่อ
รายงานการประเมินตนเองของ ศพค.  

กรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นชอบการเข้ารับการตรวจประเมิน ให้มีหนังสือตอบรับ
และก าหนด วัน เวลา ตรวจประเมินร่วมกัน 

กรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินไม่เห็นชอบ อาจด าเนินการโดยขอข้อมูลเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หาก ศพค. ไม่สามารถให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ให้แจ้งเหตุผล  
และข้อเสนอแนะไปยัง ศพค. เพ่ือรอประเมินในรอบถัดไป 
 4) ในกรณีได้คะแนนการประเมินตนเองและคะแนนจากคณะกรรมการตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
คณะกรรมการตรวจประเมินอาจด าเนินการตรวจประเมิน ตามขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

(1) ประธาน ศพค. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ศพค. ในรอบ 2 ปี และให้ตอบข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

(2) คณะกรรมการตรวจประเมินอ่านเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
(3) คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์คณะท างาน ศพค. 
(4) คณะกรรมการตรวจประเมินให้คะแนนตามแบบประเมิน ให้แจ้งผลซึ่งกันและกัน และให้

อภิปรายร่วมกัน กรณีทีมีความคิดเห็นต่างกัน เพ่ือตัดสินใจใหม่อีกครั้งหรือยืนยันตามคะแนนเดิม 
(5) คณะกรรมการตรวจประเมินค านวณคะแนนทั้งหมดและเขียนข้อเสนอแนะเป็นรายหมวด 
(6) คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถขอข้อมูลเ พ่ิมเติมจากคณะท างาน ศพค.                

ในระยะเวลาที่ก าหนด ส่งไปที่ พมจ. เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในบางตัวชี้วัด  
 5) ในกรณีตั้งคณะกรรมการประเมินมากกว่า 1 คน พมจ. อาจจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินทุกคณะ เพ่ือน าเสนอผลการตรวจประเมินระดับจังหวัด ซึ่ง พมจ. และคณะกรรมการตรวจประเมินจะ
เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย  
 6) พมจ. แจ้งผลการตรวจประเมินให้กับคณะท างาน ศพค. ทุกแห่ง ส าหรับ ศพค. ที่ไม่ผ่านให้แนบ
ข้อเสนอแนะประกอบไว้ด้วย 

• กรณีผ่านการตรวจประเมิน  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน พมจ. เป็นผู้แจ้งผลการอนุมัติรับรอง
มาตรฐานฯ  และออกหนังสือรับรองมาตรฐาน ศพค.  ซึ่งจะมีวาระ 2 ปี พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะทั่วไป 

• กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมิน  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน พมจ. เป็นผู้แจ้งผล และเหตุผล   
ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินให้ ศพค. ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้ทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

หากกรณี ศพค. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ศพค .แล้วไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และ
ส่งผลเสียหายต่อภารกิจงาน  พมจ. สามารถตักเตือนเป็นหนังสือเพ่ือให้ปรับปรุง แก้ไขในระยะเวลาที่
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ก าหนด  หาก ศพค. นั้นไม่ด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีเหตุอันควรให้ พมจ. พิจารณาเพิกถอน
การรับรองมาตรฐาน ศพค. นั้นได้ 

การรับรองมาตรฐาน ศพค. จะมีวาระ 2 ปี ซึ่ง ศพค. ที่ครบวาระต้องยื่นขอตรวจประเมิน
มาตรฐาน ศพค. ใหม่ 
 7)พมจ. สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ศพค. (ตามแบบฟอร์มที่  สค.ก าหนด) เสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด และส่งให้ สค. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน
วิทยากร และพัฒนาศักยภาพ ศพค. รวมทั้งจัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่ ศพค. ที่ผ่านมาตรฐาน และ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ต่อไป 

 
5. นิยามศัพท ์

เพ่ือให้ค าอธิบายในตัวชี้วัดมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ก าหนด
ค าอธิบายศัพท์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) มาตรฐาน  (Standard) หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อก าหนดเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่ส าคัญที่
มีอยู่หรือที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าคัญสูงสุด
ตามข้อก าหนดที่วางไว้  ทั้งนี้เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิ ธีและ 
การบริการตามวัตถุประสงค์ 

2) องค์ประกอบ  (Component) หมายถึง ส่วนย่อยที่อธิบายตัวชี้วัด  ซึ่งจะประกอบด้วยด้านต่าง 
ๆ ที่ส าคัญเป็นตัวก าหนดเนื้อหาสาระสะท้อนปัญหาด้านนั้น ๆ ที่ต้องการอธิบายวัดความส า เร็จ โดยทั่วไป
องค์ประกอบจะต้องใช้ร่วมกันหลายด้าน แล้วเชื่อมโยงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของตัวชี้วัด
นั้น ๆ 

3) ตัวชี้วัด  (Indicator) หมายถึง เครื่องมือที่ก าหนดขึ้นในกระบวนการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน โดยสอดคล้องและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4) เกณฑ์  (Criterion) หมายถึง ข้อก าหนดในภาพรวมและแนวทางปฏิบัติ วิธีการด าเนินงาน         
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพหรือการให้คุณค่ากลุ่มเป้าหมาย ที่มีลักษณะเป็นที่ยอมรับว่า  
มีความเหมาะสมตามสภาพหรือคุณลักษณะที่ควรจะเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

5) ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่
ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน  

6) ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  
• ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความรุนแรงในครอบครัว เช่น 

- ครอบครัวที่มีสมาชิกเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
- ครอบครัวที่เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงและมีปัญหาการดูแลเด็ก หรือครอบครัวผสม 
- ครอบครัววัยรุ่น 
- ครอบครัวคนไร้บ้านหรือที่อยู่อาศัย ที่ดูแลช่วยเหลือตนเองได้น้อย 
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- ครอบครัวที่เคยมีประวัติการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ระดับความรุนแรง
มาก เช่น การทารุณกรรม ทุบตี จนบาดเจ็บสาหัส 

• ครอบครัวที่ต้องบ าบัด ฟ้ืนฟูและพัฒนา เช่น 
- ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกตามล าพัง และประสบปัญหาความยากล าบาก 
- ครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแลเด็กไม่เหมาะสม 
- ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุและมีปัญหาการดูแล 
- ครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแลคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้ หรือผู้ป่วย

ด้วยโรคร้ายแรง 
- ครอบครัวที่ผู้สูงอายุหรือคนพิการอยู่เพียงล าพัง 
- ครอบครัวที่เคยมีสมาชิกในครอบครัวเคยถูกละเมิดทางเพศ 

7) ความรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือกระท าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง า ผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้อง
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดย
ประมาท (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550) 

8) ความมีคุณค่าในตัวเอง  (Self-esteem)  หมายถึง การมีมุมมองที่บุคคลนั้นมีต่อตนเองในทาง
ที่ดีทั้งพฤติกรรมภายนอก และการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และส่งผลถึงปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืน เช่น กล้า
ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เคารพ
ตนเองและผู้อ่ืน มชีีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้ดี 

9) การเสริมพลัง  หมายถึง กระบวนการที่ซับซ้อนในระบบคิด ไม่ใช่สิ่งที่เกิดได้ทันทีหรือสามารถ
ส่งต่อให้ผู้อ่ืนได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง เมื่อคนมีเจตคติเปลี่ยนจากผู้รับ ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ 
เปลี่ยนเป็นผู้ก่อประโยชน์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการท าลายก าแพงหรือ
อุปสรรคขวางกั้นต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบความคิด การจัดสภาพแวดล้อมที่อาจมีอยู่ในชุมชน เพ่ือน าสู่
ความสามารถควบคุมและตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งองค์ประกอบการเสริมพลัง ได้แก่ ความตระหนักรู้ตน 
การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตน การเพ่ิมขีดความสามารถ สัมพันธภาพกับเพ่ือน การมีส่วนร่วมที่ก่อเกิด
การเรียนรู้สังคม และเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย 

10) ผู้น า ศพค. หมายถึง ประธาน ศพค.  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ 
ที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมในวันจัดตั้ง ศพค. ครั้งแรก หรือมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีของ ศพค. ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของ ศพค. 

11) ภาคีเครือข่ายด้านครอบครัว หมายถึง บุคคลหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับ ศพค. และเคยท างานร่วมกัน ได้แก่ ผู้แทน รพ.สต.  ผู้แทนจาก อปท.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต ารวจ  ประชาสังคม  ประชาชน และกลุ่มจิตอาสา 
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12) แผนงาน  หมายถึง การก าหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ระบุถึงงานหรือโครงการต่าง ๆ      
ที่ต้องกระท า วิธีการท างานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถ
ก าหนดเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน 

13) โครงการ  หมายถึง กิจกรรม ภารกิจงานที่บ่งบอกลักษณะกิจกรรม วิธีการท างาน ผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากกิจกรรมหรือภารกิจงานนั้น โดยมีการก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานนั้น ๆ 

14) แผนปฏิบัติการ  หมายถึง แผนระยะสั้น ที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี         
เป็นแผนที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ ตัวชี้วัด ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด งบประมาณ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

15) การประสานส่งต่อ  หมายถึง การส่งผู้ใช้บริการไปรับบริการยังหน่วยงานอ่ืนที่มีการ
จัดบริการได้ตรงตามความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการ
ประเมินสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ และบริการนั้นเกินขอบเขตการจัดบริการภายใน
พ้ืนทีต่นเอง 
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มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  แบ่งเป็น 3 หมวด  13 องค์ประกอบ  22 ตัวชี้วัด 

 หมวดที่ 1   การบริหาร ศพค. 
 หมวดที่ 2   กระบวนการท างาน 
 หมวดที่ 3   คุณภาพงาน ศพค. 
 

หมวดที่ 1  การบริหาร ศพค.  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ   12 ตัวชี้วัด   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1  สถานะขององค์กรและการยอมรับ      

มี 2 ตัวชี้วัด 
1.  ศพค. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 
2.  มีวิสัยทัศน์หรือมีวัตถุประสงค์ของ ศพค. มีแผนการด าเนินงานที่   
     ครอบคลุมงานด้านสังคม 

องค์ประกอบที่ 2   โครงสร้างคณะท างาน บทบาทหน้าที่และภาวะผู้น า 
   มี 3 ตัวชี้วัด 

1. มีโครงสร้างคณะท างานและบทบาทหน้าที่  และมีสถานที่ตั้งเป็นหลัก
แหล่ง 

2. ผู้น าหรือคณะท างานมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงาน ศพค. 
3. มีระเบียบหรือข้อบังคับของ ศพค. 

องค์ประกอบที่ 3 แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของ ศพค. 
   มี 2 ตัวชี้วัด 

1.  เกิดฐานข้อมูลของ ศพค. 
2.  มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของ ศพค. 

องค์ประกอบที่ 4 การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาครอบครัว 
   มี 3 ตัวชี้วัด 

1.  มีการระดมทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาครอบครัว 
2.  มีการจัดกิจกรรมหรือมีวิธีการสนับสนุนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
3.  มีระบบการเงินและหรือการบัญชีที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

องค์ประกอบที่ 5 การประชาสัมพันธ์ 
   มี 1 ตัวชี้วัด 

1.  มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การพัฒนาครอบครัว 
องค์ประกอบที่ 6 การติดตามและประเมินผล 
   มี 1 ตัวชี้วัด 

มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
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1.  มีระบบการติดตามและประเมินผล 
 
หมวดที่ 2  กระบวนการท างาน  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  6 ตัวชี้วัด   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  กระบวนการท างาน      
มี 1 ตัวชี้วัด 

1. ศพค.สามารถด าเนินกระบวนการพัฒนาครอบครัวได้อย่างเป็น
ระบบ 

องค์ประกอบที่ 2  การป้องกัน เฝ้าระวัง      
มี 1 ตัวชี้วัด 

1.  การสร้างระบบการป้องกัน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
องค์ประกอบที่ 3  การเสริมสร้าง ศพค. และภาคเีครือข่ายด้านครอบครัว      

มี 2 ตัวชี้วัด 
1.  มีคณะท างานระดับชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านครอบครัว 
2.  มีการประสานส่งต่อกลไกเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกต าบล 

องค์ประกอบที่ 4  ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว      
มี 2 ตัวชี้วัด 

1.  ผลการด าเนินงานภาพรวม 
2.  มีการเสริมพลังสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
 

หมวดที่ 3  คุณภาพงาน ศพค.  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ   4 ตัวชี้วัด   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1  การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย      

มี 1 ตัวชี้วัด 
1.  การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 2  ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อการท างานของ ศพค.      
มี 2 ตัวชี้วัด 

1.  การประเมินผลงาน ศพค. จากเครือข่ายภายในและภายนอกต าบล 
2.  มีการถอดบทเรียนหรือจัดท าข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 3  การมีส่วนร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาครอบครัว
ในระดับต าบล      
มี 1 ตัวชี้วัด 

1. การมีส่วนร่วมผลักดันโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนา
ครอบครัว 
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รายละเอียดขององค์ประกอบ  ตัวชี้วัด และจ านวนคะแนนภาพรวม 
 

หมวด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม 
1. การบริหาร ศพค. 6 12 230 
2. กระบวนการท างาน 4 6 120 
3. คุณภาพงาน ศพค. 3 4 50 

รวม 13 22 400 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ ร้อยละ 
ดีเด่น ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ผ่าน ร้อยละ 65 ขึ้นไป 
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แบบตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  
 

 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบล……………………………....……………...…….  อ าเภอ…………………..…….…..……….……..……....  จังหวัด………..….......……….………………………. 
ชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน  คนที่ 1 .……………….…………………….……..……. หน่วยงาน…………………..………..…………………………….วันที่ตรวจประเมิน………..……………… 
    คนที่ 2 .……………….…………………….……..……. หน่วยงาน…………………..………..…………………………….วันที่ตรวจประเมิน………..………………
     

หมวดที่ 1 การบริหาร ศพค. 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
1. สถานะของ

องค์กรและ
การยอมรับ 

 

1. ศพค.เป็นองค์กร 
ที่ได้รับการ
ยอมรับ 

 

1.1  ได้รับการจัดตั้ง ศพค. ในบริเวณของ อปท. 
หรอืมีการก าหนดที่ตั้งส านักงาน ศพค.ที่ชัดเจน
ในระเบียบ ศพค. 

• รายงานการประชุม
คณะท างาน ศพค. หรือ
ระเบียบของ ศพค.หรือ
หนังสือรับรองจาก อปท. 

1 

 

4 

 

1.2  มีข้อความ หรือรางวัล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับในผลงานของ ศพค. ในระดับ
บุคคล หรือคณะท างาน หรือระดับองค์กร 
ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา หรือหนังสือแต่งตั้งเป็น
คณะท างานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว 

 

• หนังสือการได้รับรางวัลที่
เกี่ยวกับงานครอบครัว  
หรือหนังสือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับครอบครัว หรือ 
ภาพถ่ายรางวัล 

1 

 

  

1.3  ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนหรือการจด
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

 

• หนังสือรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชนหรือ
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

1 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 

1.4  ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนถึง สนง.พมจ. ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาผลการ
ให้สัมภาษณ์จาก พมจ. 

 

• ผลสัมภาษณ์ พมจ. หรือผู้
ที่ พมจ. มอบหมาย 

 
1 

 

ผลรวม 4  4  

 2. มีวิสัยทัศน์ หรือ
มีวัตถุประสงค์
ของ ศพค. มี
แผนการ
ด าเนินงานที่
ครอบคลุมงาน
ด้านสังคม 

2.1  มีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ ศพค. • แผนยุทธศาสตร์หรือ
วัตถุประสงค์ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับ ศพค. 

1 
 

5 

 

2.2  คณะท างานอย่างน้อย 4 คนของคณะท างาน  
รู้ เข้าใจและตอบ/อธิบายวิสัยทัศน์หรือ
วัตถุประสงค์ของ ศพค. ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 4 คน) 
• 4 คน ตอบได้ ได้ 4 คะแนน 
• 3 คน ตอบได้ ได้ 3 คะแนน 
• 2 คน ตอบได้ ได้ 2 คะแนน 
• 1 คน ตอบได้ ได้ 1 คะแนน 
• ทุกคนตอบไม่ได้ ได้ 0 คะแนน 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน 
ศพค. อย่างน้อย 4 คน ใน
ที่ประชุม 
 

4 

 

 ผลรวม 5  5  

2. โครงสร้าง
คณะท างาน 

1. มีโครงสร้าง
คณะท างานและ
บทบาทหน้าที ่

1.1  มีโครงสร้างคณะท างาน • แผนผังโครงสร้าง
คณะท างาน หรือ        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

1 
 

5 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
บทบาทหน้าที่
และภาวะผู้น า 

 

และมีสถานที่ตั้ง
เป็นหลักแหล่ง 

1.2  มีประวัติคณะท างาน  • ทะเบียนประวัติ  
คณะท างาน ศพค. 1 

 

  1.3  คณะท างานรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ได้ชัดเจน 
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 2 คน) 
• 2 คน ตอบได้ชัดเจน ได้ 2 คะแนน 
• 1 คน ตอบได้ชัดเจน ได้ 1 คะแนน 
• ตอบไม่ได้ทั้ง 2 คน ได้ 0 คะแนน 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน 
ศพค. 2 คนในที่ประชุม 

2 

 

  1.4  คณะท างาน ศพค. มีการประชุมตามระเบียบ 
ศพค. ที่ประกาศใช้ เป็นลายลักษณ์อักษร 
• ประชุม 2 ครั้งขึ้นไปได้ 2 คะแนน 
• ประชุม 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน 
• ไม่มีบันทึกรายงานการประชุมที่เป็น   

ลายลักษณ์อักษร ได้ 0 คะแนน 

• รายงานการประชุมของ 
ศพค. 

2 

 

 ผลรวม 6  5  

2. โครงสร้าง
คณะท างาน 
บทบาทหน้าที่
และภาวะผู้น า 

(ต่อ) 

2. ผู้น าหรือ
คณะท างานมี
ความรู้ 
ความสามารถ  
ในการด าเนินงาน 
ศพค. 

 

2.1  ผู้น าหรือคณะท างานได้รับเกียรติบัตร รางวัล 
หรือหลักฐานอื่นใด ที่เป็นการยกย่องความรู้ 
ความสามารถจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กร
เอกชน ในการพัฒนาครอบครัว 

 

• ประกาศนียบัตรต่าง ๆ 
หรือหนังสือการได้รับ
รางวัลที่เกี่ยวกับงาน
ครอบครัวของผู้น าหรือ
คณะท างาน ศพค. หรือ
ภาพถ่าย 
 

1 

 

5 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
2.2  ผู้น าหรือคณะท างาน ศพค. มีความรู้ ความ 

สามารถ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัว 
(โดยการสัมภาษณ์ผู้น าหรือคณะท างาน 1 คน) 
 

• ผลสัมภาษณ์ผู้น าหรือ
คณะท างาน ศพค. 

4 

 

 ผลรวม 5  5  

 3. มีระเบียบหรือ
ข้อบังคับของ 
ศพค. 

 

3.1  มีระเบียบหรือข้อบังคับของ ศพค. ที่เป็น
ปัจจุบัน  

• ระเบียบหรือข้อบังคับของ 
ศพค. ที่เป็นปัจจุบัน 

1 
 

3 

 

 3.2  มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของ ศพค. 

• เอกสาร แผ่นพับ หรือ
เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ 

1 
 

  3.3  มีการบังคับใช้ระเบียบหรือข้อบังคับของ 
ศพค. อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การด าเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ ศพค. การ
รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ ศพค. 

 

• รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ 
ศพค. 

• รายงานบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของ ศพค. 
 

1 

 

 ผลรวม 3  3  

3. แผนงานหรือ 
โครงการหรือ
กิจกรรมของ 
ศพค. 

1. มีฐานข้อมูลของ 
ศพค.  

 

1.1  มีข้อมูลครอบครัวในต าบล และวิเคราะห์แยก
ประเภทของครอบครัวที่เป็นปัจจุบัน 
 

 

• ฐานข้อมูลครอบครัวหรือ
แผนผังแสดงผลของข้อมูล
ครอบครัวที่เป็นปัจจุบัน 

2 

 

3 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
1.2  มีการก าหนดครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง

ให้ความช่วยเหลือหรือเฝ้าระวังหรือบ าบัดหรือ
ฟ้ืนฟู 

• รายชื่อครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความ
ช่วยเหลือหรือบริการอ่ืนใด 

2 
 

  1.3  มีฐานข้อมูล บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัวที่พร้อม
ท างานร่วมกันได้ 

• รายชื่อบุคคล หน่วยงาน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาครอบครัวอย่าง
น้อย 5 แห่ง 

1 

 

 ผลรวม 5  3  

 2. มีแผนงานหรือ
โครงการหรือ
กิจกรรมของ 
ศพค.  

2.1  มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว หรือการเฝ้า
ระวังสมาชิกในครอบครัว หรือเยียวยาแก้ไข
ปัญหาครอบครัวภายใน 1 ปี  
• 1 ปี มี 2 โครงการหรือกิจกรรมขึ้นไป  

ได้ 2 คะแนน 
• 1 ปี มี 1 โครงการหรือกิจกรรม  

ได้ 1 คะแนน 
• ไม่มีโครงการหรือกิจกรรม  ได้ 0 คะแนน 

• แผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

2 

 

5 

 

  2.2  แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม สามารถ
ด าเนินงานได้ตามท่ีก าหนด 
• ร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน 

• รายงานผลการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม 3 
กรณี 
- กรณีมี 2 โครงการหรือ
กิจกรรมขึ้นไป ให้ค านวณ

3 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
• ร้อยละ 70 ขึ้นไปของโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
• ร้อยละ 60 ขึ้นไปของโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งหมด  ได้ 1 คะแนน 
• น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการหรือ

กิจกรรมทั้งหมด  ได้ 0 คะแนน  

ผลรวมทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที่ระบุเป็นร้อยละ
หารด้วยจ านวนโครงการ 
ซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ 

- กรณีมี 1 โครงการหรือ
กิจกรรม ให้ตรวจสอบ
รายงานผลการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม
เป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ 

- กรณีโครงการหรือ
กิจกรรมไม่ได้ระบุตัวชี้วัด
ให้พิจารณาเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 ผลรวม 5  5  

4. การระดม
ทรัพยากร เพ่ือ
พัฒนา
ครอบครัว 

1. มีการระดม
ทรัพยากรบุคคล
ในท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาครอบครัว 

1.1  ทะเบียนประวัติผู้ทรงคุณวุฒิหรือจิตอาสาที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์การท างานกับ
ครอบครัวตามกรอบงานของ ศพค. 

• ทะเบียนประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ทะเบียนจิตอาสา 

1 
 

5 

 

1.2  บันทึกรายงานหรือหลักฐานที่ระบุถึงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาครอบครัว  

• หนังสือเชิญเข้าอบรม 
หรือหนังสือตอบรับ หรือ
ภาพถ่ายการฝึกอบรม 

1 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
  1.3  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือจิตอาสา รู้ เข้าใจแนวทาง 

วิธีการปฏิบัติงานกับครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
(โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือจิตอาสาหรือ
คณะท างาน 1 คน) 

• ผลสัมภาษณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือจิตอาสา
หรือคณะท างาน 1 คน 

3 

   

 ผลรวม 5  5  

 2. มีการจัดกิจกรรม
หรือมีวิธีการ
สนับสนุน
ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1  มีการจัดกิจกรรมหรือมีวิธีการสนับสนุน
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายจากภายในหรือ
ภายนอกชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ภาพถ่าย เช่น ภาพกิจกรรม
วันครอบครัว ภาพธนาคาร
ความดีมอบของขวัญหรือ
รางวัลครอบครัวดีเด่น 

1 

 

5 

 

 2.2  มีการประสานงานขอรับการสนับสนุนวัสดุ 
สิ่งของ อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว 

• หนังสือขอความอนุเคราะห์
หรือหนังสือขอบคุณ หรือ
ภาพถ่าย เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ 

1 

 

 ผลรวม 2  5  

 3. มีระบบการเงิน
และหรือ       
การบัญชีที่ 
ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

3.1  มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับ เช่น มีผู้เบิกจ่ายงบประมาณ 2 ใน 3 
คน และเบิกจ่ายวงเงินตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ก าหนด 

 

• สมุดเงินฝากธนาคาร 
• รายการเบิกเงิน 

1 

 

4 

 

3.2  มีระบบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินอยา่ง
ถูกต้องเป็นระบบ เชน่ บัญชีรายรับ-รายจ่าย   
การเก็บใบเสร็จต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 

 

• บัญชีรายรบั-รายจา่ยของ 
ศพค. 

• เอกสารหลักฐานการเงิน 
2 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
  3.3  มีการประชุมชี้แจงรายรบั-รายจ่าย ของ ศพค.ต่อที่

ประชุมคณะท างานหรือที่ประชมุใหญ่ปีละ 1 คร้ัง 
• รายงานการประชุมที่มีวาระ

บัญชีรายรบั-รายจา่ย ศพค. 
2 

 

 ผลรวม 5  4  

5. การ
ประชาสัมพันธ์ 

 

1. มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ การ
พัฒนาครอบครัว 

1.1  มีการประชาสัมพนัธ์เนื้อหาสาระ ศพค. เชน่  
การพัฒนาครอบครัว  บทบาทหญิง-ชาย การลด
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ ในหลาย
ช่องทางสื่อสาร  (ข้อละ 1 คะแนน) 
• หอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชนหรือ    

ประชุมประชาคม 
• สื่อออน์ไลน์ เชน่ เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กหรือไลน ์
• แผ่นพับหรือป้ายโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

 

• ภาพถ่าย หอกระจายข่าว
หรือวิทยุชุมชนหรือประชุม
ประชาคม 

• สื่อออนไลน ์
• แผ่นพับหรือป้ายโฆษณา

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
3 

 

3 

 

  1.2  มีกิจกรรมหรือแนวทางรณรงค์ ส่งเสริมบุคคลหรือ
ครอบครัวต้นแบบในระดบัต าบล 

 

• ใบเกียรติบัตร หรือภาพถ่าย
กิจกรรม 2 

 

 ผลรวม 5  3  

6. การติดตาม
และ 
ประเมินผล 

1. มีระบบการ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

1.1  มีระบบการติดตามโครงการหรือกิจกรรมของ 
ศพค. เช่น การเยี่ยมบ้านและบันทึกผลการ
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

• ผลการติดตาม ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

2 

 

3 

 

  1.2  ผลการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดของ
โครงการหรือกิจกรรม 

• รายงานประเมินผลการ
ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม หรือแบบรายงาน

2 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
• บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดของ 

ทุกโครงการหรือกิจกรรม  ได้ 2 คะแนน 
• บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดของ

บางโครงการหรือกิจกรรม  ได้ 1 คะแนน 
• ไม่มีรายงานผลการประเมินโครงการหรือ

กิจกรรม  ได้ 0 คะแนน 

ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ตามแบบฟอร์มของ สค. 

  1.3  ผู้น าหรือคณะท างาน ศพค. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
โครงการหรือกิจกรรม และการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายของ ศพค. ในปีที่ผ่านมา 
(โดยสัมภาษณ์ประธานหรือคณะท างาน 1 คน) 

• ผลการสัมภาษณ์ประธาน 
ศพค. หรือคณะท างาน 

1 

 

 ผลรวม 5  3  

ผลคะแนนรวมหมวดที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีคิดคะแนนหมวดที่ 1  เป็นร้อยละ       (ผลคะแนนรวมหมวดที ่1) x 100   =   ร้อยละ 
          230 

   

……….. x 100   =   ร้อยละ…….. 
          230 
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หมวดที ่2  กระบวนการท างาน  
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
1. กระบวนการ

ท างาน 
 

1. ศพค. สามารถ
ด าเนิน
กระบวนการ 
พัฒนาครอบครัว
ได้อย่างเป็น 
ระบบ  

1.1  พิจารณาจากกระบวนการท างาน  
1)  การส ารวจข้อมูล  
2)  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

จากข้อมูล  
3)  การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่

ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการ 
4)  การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  
5)  การติดตามและประเมินผล 

(ข้อละ 1 คะแนน) 

• แผนผังกระบวนการท างาน 
ศพค. หรือเอกสารการ
น าเสนอข้ันตอนการท างาน
ของ ศพค. 
 5 

 

5 

 

 ผลรวม 5  5  

2. การป้องกัน เฝ้า
ระวัง 

1. การสร้างระบบ  
การป้องกัน      
เฝ้าระวัง        
กลุ่มเสี่ยง 

1.1  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 
ที่ชัดเจน (โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 
คน ต่อ 1 กรณ)ี  

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน  
1 คน ต่อ 1 กรณี  

 
2 

 

5 

 

1.2  มีการก าหนดบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม  กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เป็นที่
ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย การรักษา
ความลับ ความรู้ สิทธิของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนการช่วยเหลือ
เบื้องต้น (โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 
คน ต่อ 1 กรณี (เดิม))   

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน  
1 คน ต่อ 1 กรณี (เดิม) 

2 

 

7 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
  1.3  มีแนวทาง ช่องทางการสื่อสาร เพื่อการ

ประสานส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 คน ต่อ 1 
กรณี (เดิม)) 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน  
1 คน ต่อ 1 กรณ ี(เดิม) 
 
 

1 

 

 ผลรวม 5  5  

3. การเสริมสร้าง 
ศพค. และภาคี
เครือข่ายด้าน
ครอบครัว 

1. มีคณะท างาน
ระดับชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 
ด้านครอบครัว 

1.1  มีคณะท างานประจ าหมู่บ้าน หรือหลาย
หมู่บ้าน ที่สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา
กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหมู่บ้านในต าบล 

 

• รายชื่อคณะท างาน ศพค. 
ประจ าหมู่บ้านหรือ   
หลายหมู่บ้านที่มีความรู้ 
ประสบการณ์การท างาน
ตามทะเบียนประวัติ   

 

1 

 

5 

 

  1.2  มีภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวอย่างน้อย 1
คณะ  เช่น ผู้แทนงานสาธารณสุข งาน
ปกครอง     งานพัฒนา งานศึกษา งาน
สวัสดิการ ต ารวจ ฯ   

• ทะเบียนรายชื่อ          
ภาคีเครือข่ายด้าน
ครอบครัว หรือค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 
 

2 

 

1.3  ภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวมีการสรุปผล 
การด าเนินงานภายหลังท ากิจกรรมประจ าปี 

• รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของภาคี
เครือข่ายด้านครอบครัว
หรือภาพถ่าย 

2 

 

 ผลรวม 5  5  
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 

 2. มีการประสาน   
ส่งต่อกลไก
เครือข่ายหรือ
หน่วยงาน
ภายนอกต าบล 

2.1  มีการเยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ
ที่เป็นปัจจุบัน 

• ภาพถ่าย 
1 

 

3 

 

2.2  ประสานข้อมูล หลักฐาน เอกสารกับหน่วย
รับ เพ่ือเตรียมรองรับกับสภาพปัญหา เช่น      
การให้ความคุ้มครอง การตรวจร่างกาย 
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 คน) 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน   
1 คน 

2 

 

  2.3  การเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายก่อน
เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ 
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 คน) 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน   
1 คน 1 

 

2.4  มีการช่วยเหลือ เยียวยา หรือการฟ้ืนฟูใน
ระดับท้องถิ่นได้   
(โดยการสัมภาษณ์คณะท างาน 1 คน) 

 

• ผลสัมภาษณ์คณะท างาน   
1 คน 

1 

 

 ผลรวม 5  3  

4. ผลการ
ด าเนินงาน  การ
ส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว 

1. ผลการด าเนินงาน
ภาพรวม 

1.1  ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ
หรือบริการอ่ืนจาก ศพค. และมีพัฒนาการที่ 
ดีขึ้น 

• รายงานผลการด าเนินงาน 
ศพค. ว่าด้วยผลการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
เป็นรายครอบครัว 
 

3 

   

ผลรวม 3  5  
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 

 2. มีการเสริมพลัง
สมาชิกใน
ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1  ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
และครอบครัวที่ประสบปัญหา ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน ได้รับการให้ค าปรึกษา แนะน า 

 

• รายงานผลการติดตาม
เยี่ยมบ้านที่แสดงถึงผล
การเปลี่ยนแปลง 
หรือภาพถ่ายการเยี่ยมบ้าน 

3 

 

5 

 

 ผลรวม 3  5  

ผลคะแนนรวมหมวดที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิดคะแนนหมวดที่ 2  เป็นร้อยละ       (ผลคะแนนรวมหมวดที ่2) x 100   =   ร้อยละ 
          120 

   

……….. x 100   =   ร้อยละ…….. 
          120 
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หมวดที่ 3 คุณภาพงาน ศพค. 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
1. การคุ้มครอง

สิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การคุ้มครอง
สิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

1.1  คณะท างาน ศพค. มีความรู้และสามารถแจ้ง
สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

• แบบสอบถามความรู้เรื่อง
สิทธิส าหรับคณะท างาน 
ศพค. 

• แบบสอบถามตามแบบ
ที่ สค.ก าหนด หรือ
แบบสอบถามที่ พมจ. 
หรือคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในจังหวัด 
ร่วมกันก าหนด 

•  

1 

 

4 

 

1.2  ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายรู้และเข้าถึงสิทธิของ
ตนเอง (โดยการสัมภาษณ์ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน) 
• ตอบได้ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
• ตอบได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
• ตอบได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
• ตอบได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
• ตอบไม่ได้ ได้ 0 คะแนน 

• ผลสัมภาษณ์ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน เรื่อง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิของตนเอง 

 
4 

 

 ผลรวม 5  4  
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 

2. ข้อคิดเห็น   
จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อ
การท างาน  
ของ ศพค. 

1. การประเมิน  
ผลงาน ศพค. 
จากเครือข่าย 
ภายในและ
ภายนอกต าบล 

1.1  สัมภาษณ์เครือข่าย หน่วยงาน องค์กรในต าบล 
1 คน 

• ผลการสัมภาษณ์
เครือข่าย 

2 
 

3 

 

1.2  สัมภาษณ์ พมจ. หรือผู้แทน 1 คน • ผลการสัมภาษณ์ พมจ. 
หรือผู้แทน 1 คน 2 

 

ผลรวม 4  3  

2. ข้อคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อการ
ท างาน ของ
ศพค.(ต่อ) 

2. มีการถอด
บทเรียนหรือ
จัดท า
ข้อเสนอแนะ 

2.1  มีการสรุปบทเรียน หรือข้อเสนอแนะ จาก 
ผู้มีส่วนร่วมกับ ศพค. อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

• เอกสารที่เป็นบทเรียน 
หรือข้อเสนอแนะ    
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

1 

 

3 

 

ผลรวม 1  3  

3. การมีส่วนร่วม
โครงการหรือ
กิจกรรมที่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนา
ครอบครัวใน
ระดับต าบล 

1. การมีส่วนร่วม
ผลักดันโครงการ 
หรือกิจกรรมที่
ส่งเสริม พัฒนา
ครอบครัว 

1.1  เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. และ ศพค. 
ร่วมกันด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

• รายงานผลการ
ด าเนินงาน /รายงานผล
การจัดกิจกรรม/ รายงาน
ผลการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม หรือภาพถ่าย 

•  

1 

 

3 

 

1.2  เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานภาคประชา
สังคมต่อประเด็นการพัฒนาครอบครัว และ
ด าเนินงานจนแล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

• ภาพถ่าย 
 

2 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
 1.3  ศพค. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว เช่น 
การรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา  งานวัน
สงกรานต์        ค่ายสายใยแห่งครอบครัว 
เป็นต้น 

• ภาพถ่าย 
 

2 

 

 ผลรวม 5  3  

ผลคะแนนรวมหมวดที่ 3  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิดคะแนนรวมทั้ง 3 หมวด  เป็นร้อยละ 
(ผลคะแนนรวมหมวดที ่1) + (ผลคะแนนรวมหมวดที่ 2) + (ผลคะแนนรวมหมวดที่ 3)  x  100   =   ร้อยละ 

            400 
   

……….... + ……..….. + …..……..  x  100   =    ร้อยละ………. 
             400 

วิธีคิดคะแนนหมวดที่ 3  เป็นร้อยละ       (ผลคะแนนรวมหมวดที ่3) x 100   =   ร้อยละ 
          50 

   

……….. x 100   =   ร้อยละ…….. 
          50 



 26 

 
  

สรุปคะแนน 
หมวดที่ 1  การบริหาร ศพค.  ร้อยละ..................  
หมวดที่ 2  กระบวนการท างาน  ร้อยละ..................   
หมวดที่ 3  คุณภาพงาน ศพค.  ร้อยละ..................   
 
สรุปคะแนนรวมทั้ง 3 หมวด   ร้อยละ...............  (เกณฑ์ผ่าน : ผลรวมทั้ง 3 หมวด ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65)  

 
   ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับผ่าน (คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65)  
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี   (คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)  
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก  (คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)  
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น  (คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)  

   ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   
 



  

 
 

65 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
1. ขั้นตอน วิธีการเตรียมความพร้อมคณะท างาน ศพค. ก่อนเข้ารับ

การตรวจประเมินตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 

2. ใบสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 
3. รายงานการประเมินตนเอง และตัวอย่างแบบตรวจประเมิน

มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
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 คณะท ำงำน ศพค. ทุกคนควรอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจกับมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) ทุกตัวชี้วัด  รำยละเอียด/แนวทำงกำรประเมิน และเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกำร
ประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจในกำรเข้ำรับหรือไม่รับกำรตรวจประเมิน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
การเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 

1. ประธำน ศพค.  มอบหมำยให้เลขำนุกำรประสำนงำนกับคณะท ำงำน ศพค. เพ่ือประชุมประเมิน ศพค. 
ด้วยตนเอง โดยประธำนจะอ่ำนองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  รำยละเอียด/แนวทำงกำรประเมินของแต่ละ
ข้อ และเปิดโอกำสให้คณะท ำงำนอภิปรำย พร้อมกับพิจำรณำเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้องว่ำมีควำม
ครบถ้วนมำกน้อยเพียงไร แล้วจึงมีมติกำรให้คะแนนทีละข้อ  

 
(ตัวอย่ำง) 

แบบตรวจประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
หมวดที่ 1  กำรบริหำร ศพค. 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
เกณฑ์
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผล
คะแนน 

1. สถำนะของ
องค์กรและ
กำรยอมรับ 

1. ศพค.เป็น
องค์กร ที่ได้รับ
กำรยอมรับ 

1.1  ได้รับกำรจัดตั้ง ศพค. ในบริเวณของ 
อปท. หรือมีกำรก ำหนดที่ตั้งส ำนักงำน 
ศพค.ที่ชัดเจนในระเบียบหรือข้อบังคับ
ของ ศพค. 

• รำยงำนกำรประชุม
คณะท ำงำน ศพค. หรือ  
ค ำสั่งหรือระเบียบหรือ
ข้อบังคับของ ศพค. 

1 1 

4 

 

1.2  มีข้อควำม หรือรำงวัล หรือหลกัฐำนที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรยอมรับในผลงำนของ 
ศพค. ในระดับบุคคล หรือคณะท ำงำน 
หรือระดับองค์กร ภำยใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
หรือหนังสือแต่งตั้งเป็นคณะท ำงำนด้ำน
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว 

• หนังสือกำรได้รับรำงวัลที่
เกี่ยวกบังำนครอบครัว  
หรือหนังสือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกบัครอบครัว หรือ 
ภำพถำ่ยรำงวัล 

1 1 

  

1.3  ได้รับกำรรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดกิำร
ชุมชนหรือกำรจดทะเบยีนตำม พ.ร.บ. 

• หนังสือรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิกำรชุมชน
หรือกำรจดทะเบยีนตำม 
พ.ร.บ. 

1 0 

  1.4  ไม่เคยมีเร่ืองร้องเรียนภำยในระยะเวลำ 
2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพจิำรณำผลกำรให้
สัมภำษณ์จำก พมจ. 

• ผลสัมภำษณ์ พมจ. 
1 1 

 ผลรวม 4 3 4 12 

 

1. ขั้นตอน วิธีการเตรียมความพร้อมคณะท างาน ศพค. ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน ศพค. 



  

 
 

67 

2. เลขำนุกำรสรุปผลคะแนนแต่ละข้อ น ำมำคูณค่ำน้ ำหนัก จะได้ผลคะแนน แล้วจึงรวมคะแนนทั้งหมด
มำค ำนวณเป็นคะแนนร้อยละ (ในแต่ละหมวด)  และน ำผลคะแนนรวมที่ได้ทั้ง 3 หมวด มำค ำนวณ
เป็นคะแนนร้อยละ (ผลรวมทั้ง 3 หมวด) ซึ่งผลคะแนนร้อยละที่ได้ต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 65 

3. หำกผลกำรประเมินเบื้องต้นที่ได้ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 ให้ประธำน ศพค. ปรึกษำกับคณะท ำงำน ในกำร
ด ำเนินกำรค้นหำ รวบรวม และจัดท ำเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตำมตัวชี้วัด ซึ่งต้อง
มอบหมำยให้คณะท ำงำนบำงส่วนอำสำด ำเนินกำรในระยะเวลำอันสั้นจนเสร็จสิ้น 

4. ประธำน ศพค. นัดประชุมคณะท ำงำน เพ่ือทดลองสัมภำษณ์ โดยตั้งค ำถำมตำมตัวชี้วัด เพ่ือให้
คณะท ำงำนช่วยกันตอบ และสร้ำงเป็นแนวค ำตอบให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งเป็นกำรเตรียมกำร
สัมภำษณ์ให้กับคณะท ำงำนทุกคนก่อนมีกำรตรวจประเมินจริง 

5. ประธำน ศพค. ยื่นหนังสือ  ใบสมัคร พร้อมแนบผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน ถึงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  เพ่ือขอรับกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน 

6. กำรจัดเตรียมเอกสำร  แฟ้มเอกสำรของ ศพค. ควรมีอย่ำงน้อย 3 แฟ้ม ได้แก่ 
- แฟ้มกำรบริหำรงำน 
- แฟ้มกระบวนกำรท ำงำนและผลกำรด ำเนินโครงกำร 
- แฟ้มผลงำนหรือภำพถ่ำย 

7. กำรจัดเตรียมสถำนที่หรือห้องประชุมที่เหมำะสม ส ำหรับคณะท ำงำน ศพค. ทั้งหมด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือจิตอำสำ และคณะกรรมกำรตรวจประเมิน  โดยมีกำรเตรียมกำรให้มีป้ำยประกำศอย่ำงน้อย      
2 แผ่น 

- แผ่นที่ 1 ให้แสดงถึง ตำรำงสถิติข้อมูลครอบครัวในต ำบล 
- แผ่นที่ 2 ให้แสดงถึงวิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ โครงสร้ำงและค ำสั่งแต่งตั้ง  

 คณะท ำงำนระเบียบข้อบังคับ หนังสือรับรอง ศพค. และผลงำนเด่นของ 
ศพค. 

8. กำรเตรียมประเด็นกำรน ำเสนอโดยบรรยำยสรุป ภำยในระยะเวลำ 20 – 30 นำที อำจมีกำรท ำเป็น 
Power Point หรือเอกสำรเพื่อให้กับคณะกรรมกำรตรวจประเมินรู้ เข้ำใจผลงำน ศพค. ที่ผ่ำนมำ 
ประเด็นเนื้อหำ 

1) ควำมเป็นมำของ ศพค. 
2) วัสัยทัศน์ หรือวัตถุประสงค์ของ ศพค. 
3) โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำน ศพค.  ที่ปรึกษำ  จิตอำสำ 
4) ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัวในต ำบล  ครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย  ครอบครัวทั่วไป 
5) กำรประชุมคณะท ำงำน ศพค. 
6) แผนงำน หรือโครงกำร หรือกิจกรรม 
7) สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปี (1 – 2 ปีที่ผ่ำนมำ) 
8) กระบวนกำรท ำงำน 



  

 
 

68 

9) รำยชื่อคณะท ำงำนที่ครอบคลุมพื้นที่ 
10) ภำคีเครือข่ำยด้ำนครอบครัว 
11) ผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม 
12) ผลกำรติดตำม เฝ้ำระวังกลุ่มเป้ำหมำยรำยบุคคล 
13) กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย 

 
ระหว่างการด าเนินการตรวจประเมิน 

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน จ ำนวน 2 ท่ำน จะใช้ระยะเวลำ 1 วัน ตั้งแต่เวลำประมำณ 09.00 – 
15.00 น.  ตำมก ำหนดกำรดังนี้ 

09.00 – 09.15 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะน ำตัวทั้ง 2 ฝ่ำย 
09.15 – 09.45 น. บรรยำยสรุปงำนของ ศพค. 
09.45 – 11.00 น. กำรซักถำมเนื้อที่น ำเสนอและกำรสัมภำษณ์ 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินอ่ำนเอกสำร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินอ่ำนเอกสำร (ต่อ) 
14.00 – 14.30 น.  คณะกรรมกำรตรวจประเมินให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด อภิปรำยควำมคิดเห็น 

 ร่วมกัน และเขียนค ำแนะน ำในแต่ละหมวด 
 14.30 – 15.00 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินประมวลผลคะแนน และให้ค ำแนะน ำกับ 

คณะท ำงำน ศพค. (ยังไม่บอกผลคะแนนกับคณะท ำงำน ศพค.) 
 15.00 น.  คณะกรรมกำรตรวจประเมินเดินทำงกลับ 
 
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

1. พมจ. นัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจประเมินและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจำรณำผลคะแนนของ
แต่ละ ศพค. และค ำแนะน ำที่คณะกรรมกำรตรวจประเมินได้ให้ไว้กับ ศพค. ภำยใน 2 – 3 สัปดำห์
ภำยหลังกำรตรวจประเมินแล้วเสร็จทุกแห่ง 

2. คณะกรรมกำรตรวจประเมินน ำเสนอคะแนนและค ำแนะน ำ ศพค. ที่ได้คะแนนระดับสูงสุดจนถึงระดับ
ต่ ำสุด พร้อมเสนอควำมคิดเห็นต่อกำรตรวจประเมิน 

3. พมจ. เปิดอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรตรวจประเมินและหรืออำจมีประเด็นร้องเรี ยนที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ศพค. ที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

4. ประธำนในที่ประชุมสรุปผลกำรอภิปรำยและมีมติตำมมำตรฐำนของ ศพค. 
5. เลขำนุกำรในที่ประชุมจัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมิน พร้อมค ำแนะน ำ ทั้งกรณีที่ ศพค.นั้น

ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจประเมิน เพ่ือให้ ศพค. น ำไปแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ที่ประชุมคณะท างาน ศพค. ประเมินตนเองและช่วยกันรวบรวม จัดท าเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม และน าสู่การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้ครบถ้วน สมบูรณ์  
 

ศพค. ต าบล_____________ อ าเภอ___________ จังหวัด___________ 
 

รายการเอกสาร หลักฐาน ไม่มี 
มี 

หมายเหตุ 
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

แฟ้มการบริหารงาน     
1. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน ศพค. หรือค ำสั่งหรือ

ระเบียบหรือข้อบังคับของ ศพค.  
   ระเบียบหรือข้อบังคับ 

ศพค. ควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 

2. หนังสือกำรไดร้ับรำงวลัที่เกี่ยวกับงำนครอบครัว หรือ
หนังสือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัว หรือภำพถ่ำยรำงวลั 

   จัดแสดงไว้ท่ีส ำนักงำน 
ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 

3. หนังสือรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิกำรชุมชนหรือกำรจดทะเบียนตำม 
พ.ร.บ. 

   จ้ดเก็บใส่แฟ้มและ 
ควรมีส ำเนำตดิประกำศ
ไว้ด้วย 

4. ระเบียบหรือข้อบังคับของ ศพค.    จัดเก็บใส่แฟ้มและ 
ควรมีส ำเนำตดิประกำศ
ไว้ด้วย 

5. แผนผังโครงสร้ำงคณะท ำงำนหรือค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำน ศพค.  

   ติดประกำศ หรือ 
จัดท ำเอกสำรน ำเสนอ 

6. ประวัติคณะท ำงำน ศพค. ผู้ทรงคุณวุฒิ และจติอำสำ  
โดยแนบส ำเนำใบประกำศนียบตัร หรือหนังสือเชิญเข้ำ
อบรม หรือภำพถ่ำยกำรฝึกอบรม  พร้อมทั้งท ำ
ทะเบียนคณะท ำงำน ผู้ทรงคณุวุฒิ และจิตอำสำ 

   สำมำรถรวมประวัติของ
คณะท ำงำน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และจิตอำสำ ให้อยู่ใน
แฟ้มเดียวกันได ้

7. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน ศพค. และหรือกำร
ประชุมใหญส่ำมญัประจ ำป ี

   รำยงำนกำรประชุมควร
เป็นไปตำมระเบียบหรือ
ข้อบังคับของ ศพค. 
ก ำหนดไว ้

8. แผ่นพับ หรือเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค หรือสื่อสิ่งพิมพต์่ำง ๆ
หรือภำพถ่ำยกำรประชุมประชำคมที่เกี่ยวข้องกับงำน
ประชำสมัพันธ์ของ ศพค. 

   ควรท ำข้อมูลข่ำวสำรให้
เป็นปัจจุบัน และจัดท ำ
เป็นเอกสำรเพื่อจัดเก็บใส่
แฟ้ม 

การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
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รายการเอกสาร หลักฐาน ไม่มี 
มี 

หมายเหตุ 
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

9. รำยงำนบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของ ศพค.    ควรมีสรุปทุกป ี
10. เอกสำร หลักฐำนกำรเงิน เช่น ใบเสร็จตำ่ง ๆ  

ใบส ำคัญจ่ำยเงิน เป็นต้น 
   เอกสำรกำรเงินท่ีเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรให้อยู่ในรูปเลม่
รำยงำนสรุปโครงกำร     
ถ้ำเป็นใบเสร็จค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนภำยในควร
จัดเก็บในแฟ้มต่ำงหำก 

11. สมุดเงินฝำกธนำคำรของ ศพค.     ควรเป็นช่ือ “ศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวต ำบล.....” และ
ควรถ่ำยส ำเนำสมุดเงิน 
ฝำกธนำคำรเก็บกับแฟ้ม
รำยงำนสรุปรำยรับ-จ่ำย 

12. รำยงำนข้อมูลครอบครัวระดับต ำบลที่แยกประเภท
ครอบครัว หรือแผนผังแสดงผลข้อมูลครอบครัวที่
เป็นปัจจุบัน  

   จัดเก็บใส่แฟ้ม และ 
ควรมีส ำเนำตดิประกำศ
ไวด้้วย 

13. รำยชื่อครอบครัวกลุม่เป้ำหมำย    จัดเก็บใส่แฟ้ม 
14. รำยชื่อบุคคล หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

ครอบครัว อย่ำงน้อย 5 แห่ง 
   จัดเก็บใส่แฟ้ม และ 

ควรมีส ำเนำตดิประกำศ
ไว้ด้วย 

15. แผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรมทีไ่ด้รับกำร
สนับสนุน   

   จัดเก็บใส่แฟ้ม 

16. หนังสือขอควำมอนุเครำะหห์รือหนังสือขอบคุณ หรือ
ภำพถ่ำย เช่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ   

   จัดเก็บใส่แฟ้ม 

17. ใบประกำศนียบัตร หรือโล่รำงวัล หรือภำพถ่ำย 
บุคคลหรือครอบครัวดีเด่น   

   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 
ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 

แฟ้มกระบวนการท างานและผลการด าเนินโครงการ     
18. แผนผังกระบวนกำรท ำงำน หรือเอกสำรกำรน ำเสนอ

ขั้นตอนกำรท ำงำนของ ศพค.  
   ควรท ำเป็นเอกสำรและ 

ติดที่ป้ำยประกำศ 
19. รำยชื่อคณะท ำงำน ศพค. ประจ ำหมู่บ้ำนหรือหลำย

หมู่บ้ำนที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนตำม
ทะเบียนประวัติ  

   ควรท ำเป็นเอกสำรและ
ติดที่ป้ำยประกำศ 

20. ทะเบียนรำยชื่อภำคเีครือข่ำยด้ำนครอบครัว    ควรท ำเป็นเอกสำรและ
ติดที่ป้ำยประกำศ 

21. รำยงำนผลกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเป็นรำย
ครอบครัว 

   จัดเก็บใส่แฟ้ม 
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รายการเอกสาร หลักฐาน ไม่มี 
มี 

หมายเหตุ 
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

22. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรเยีย่มบ้ำน      จัดเก็บใส่แฟ้ม 
23. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ หรือ

รำยงำนประจ ำปีของ ศพค. 
   จัดท ำเป็นรูปแบบเลม่ หรือ

จัดเก็บเป็นเอกสำรใส่แฟ้ม 
24. เอกสำรที่เป็นบทเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกผู้มสี่วนร่วม 

กับ ศพค. 
   ควรจัดท ำเป็นเอกสำร

และจัดเก็บใส่แฟ้ม 
แฟ้มผลงานหรือภาพถ่าย     
25. ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรสนบัสนนุครอบครัว

กลุ่มเป้ำหมำยจำกภำยในหรือภำยนอกชุมชน 
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
26. ภำพถ่ำยครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรสนับสนุน

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น  
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
27. ภำพถ่ำยหอกระจำยข่ำวหรือภำพกำรจัดวิทยุชุมชน

หรือกำรประชุมประชำคม ในกำรประชำสมัพันธ์ ศพค. 
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
28. ภำพถ่ำยกำรด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยด้ำน

ครอบครัว  
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
29. ภำพถ่ำยกำรเยี่ยมบ้ำนครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย     จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
30. ภำพถ่ำยโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ

ควำมเข้มแข็งของครอบครัว  พัฒนำครอบครัว 
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
31. ภำพถ่ำยโครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินงำนร่วมกับ 

อปท. หรือเครือข่ำย  
   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 

ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
32. ภำพถ่ำยส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้ำงสัมพันธภำพภำยในครอบครัว เช่น  
กำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ งำนวันสงกรำนต์ 
ค่ำยสำยใยแห่งครอบครัว 

   จัดแสดงไว้ที่ส ำนักงำน 
ศพค. หรือจัดเก็บใส่แฟ้ม 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวอย่างค าถาม 
1.  สุ่มตัวอย่ำงคณะท ำงำน ศพค. 4 คน  

เรื่องวิสัยทัศน์ หรือวัตถุประสงค์ของ ศพค. 
1.  วิสัยทัศน์ของ ศพค. เขียนไว้อย่ำงไร และให้

อธิบำยข้อควำมจำกวิสัยทัศน์  หรือ  
วัตถุประสงค์ของ ศพค. มีกี่ข้อ อะไรบ้ำง และ
ท่ำนเข้ำใจว่ำอย่ำงไร 

2.  วิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ดังกล่ำว มีโครงกำร
หรือกิจกรรมเด่นอะไรบ้ำง ที่ตอบตรงกับ
วิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ของ ศพค. 

2.  สุ่มตัวอย่ำงคณะท ำงำน ศพค. 2 คน ใน 4 คน 
(จำกข้อ 1)  
เรื่องบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 

1.  ใครมีต ำแหน่งอะไร (ใน 2 คน)  (สมมตถิำม) 
- เหรัญญิก : บทบำทหน้ำที่ท ำอะไร และมี

ผลงำนเด่นอะไรตำมต ำแหน่งบ้ำง 
- ประชำสัมพันธ์ : บทบำทหน้ำที่ท ำอะไร และ

มีผลงำนเด่นอะไรตำมต ำแหน่งบ้ำง 
2.  หน้ำที่ของคณะท ำงำน ศพค. ที่ปฏิบัติงำนใน

หมู่บ้ำนต้องท ำอะไรบ้ำง 
3.  สุ่มตัวอย่ำงคณะท ำงำน ศพค. 1 คน               

(ท่ีไม่ได้ถูกถำมในข้อ 2)  
เรื่องควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำครอบครัว 

1.  สถำนกำรณ์ครอบครัวในต ำบลท่ำนเป็นอย่ำงไร 
ช่วยวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ปัญหำหรือควำมต้องกำรของครอบครัวประเภท
ต่ำง ๆ 

2.  มีแนวทำงกำรป้องกัน เฝ้ำระวังครอบครัว
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไรบ้ำง 

3.  มีแนวทำงกำรประสำนส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้อง
ได้รับบริกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถของ ศพค.
อย่ำงไร 

4.  ถ้ำจ ำเป็นต้องเขียนโครงกำร เพ่ือตอบสนอง
ปัญหำและควำมต้องกำรของครอบครัวในต ำบล 
ท่ำนจะเขียนโครงกำรอะไร และด้วยหลักกำร
และเหตุผลอย่ำงไร 

4.  สุ่มตัวอย่ำงผู้ทรงคุณวุฒิหรือจิตอำสำ 1 คน 
เรื่องแนวทำง วิธีกำรปฏิบัติงำนกับครอบครัว
กลุ่มเป้ำหมำย 

1.  ช่วยบอกเล่ำเรื่องกรณีศึกษำ 1 ตัวอย่ำง ที่ท่ำน
ท ำงำนให้กับ ศพค. โดยบอกเป็นแนวทำง 
วิธีกำรปฏิบัติงำนเป็นข้อ ๆ 

การเตรียมคณะท างาน (ศพค.) เพื่อสัมภาษณ์โดยประธานตั้งค าถาม 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวอย่างค าถาม 
2.  เคยอบรม สัมมนำ หลักสูตรอะไรบ้ำง ที่

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำครอบครัวในช่วง 2 ปีที่
ผ่ำนมำ 

5.  สุ่มตัวอย่ำงคณะท ำงำน ศพค. 1 คน 
เรื่องควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรม 

1.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรต่ำง ๆ มี
แนวทำง วิธีกำรและเครื่องมือติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงไร 

2.  กำรติดตำมและประเมินผล กำรช่วยเหลือ
ครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำยมีแนวทำง วิธีกำร และ
เครื่องมืออะไรบ้ำง และด ำเนินกำรประเมินผล
อย่ำงไร 

6.  สุ่มตัวอย่ำงคณะท ำงำน ศพค. 1 คน 
เรื่องกรณีศึกษำกำรสร้ำงระบบป้องกัน เฝ้ำระวัง
กลุ่มเสี่ยง 

1.  มีกำรก ำหนดคุณสมบัติอะไรบ้ำงของคนท ำงำน 
ศพค.ที่ต้องท ำงำนกับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง  และ
มีอัตรำส่วนคนท ำงำนกับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
เท่ำไร 

2.  ให้เล่ำกรณีศึกษำที่ท ำงำนแล้วคิดว่ำหรือเห็นว่ำ
ประสบผลส ำเร็จพอสมควร  
(โดยอธิบำยถึงครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและท่ำน
เชื่อมโยงกับกำรประสำนส่งต่ออย่ำงไร) 

ด ำเนินกำรสัมภำษณ์คณะท ำงำนต่อเนื่องจำกข้อ 6 
7.  เรื่องแนวทำง ช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือกำร

ประสำนส่งต่อที่มีประสิทธิภำพ 
 

 
3.  กรณีท่ีกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรช่วยเหลือเบื้องต้น

ในพ้ืนที่แล้ว และกลุ่มเป้ำหมำยควรได้รับบริกำร
อ่ืนใดจำกหน่วยงำนภำยนอก ท่ำนได้ด ำเนินกำร
ประสำนส่งต่อกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงไร ให้
อธิบำยเป็นข้อ ๆ 

ด ำเนินกำรสัมภำษณ์คณะท ำงำนต่อเนื่องจำกข้อ 7 
8.  เรื่องกำรประสำนส่งต่อ 

 
4.  ท่ำนเตรียมควำมพร้อมกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร 

และเตรียมควำมพร้อมหน่วยรับอย่ำงไร เพ่ือให้
กำรประสำนส่งต่อเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.  ท่ำนมีวิธีกำรช่วยเหลือ เยียวยำ หรือฟ้ืนฟู
ครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร 

9.  สุ่มตัวอย่ำงครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย 1 คน 
เรื่องควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิของตนอง 

1.  ท่ำนได้รับควำมช่วยเหลือหรือบริกำรอะไรบ้ำง
จำก ศพค. 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวอย่างค าถาม 
2.  ท่ำนได้รับข้อมูลหรือค ำแนะน ำเรื่องสิทธิอะไรบ้ำง 

(เช่น สิทธิของเด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร คนไร้บ้ำน
ฯ) 

3.  ท่ำนต้องท ำอย่ำงไร เพ่ือเข้ำถึงสิทธิและใช้
ประโยชน์จำกสิทธิดังกล่ำวได้ 

4.  ท่ำนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำงต่อกำรเข้ำถึงสิทธิ 
10. สุ่มตัวอย่ำงเครือข่ำย หน่วยงำนในระดับต ำบล      

1 คน (อปท.  รพ.สต. โรงเรียน ประธำน อสม. ฯ) 
เรื่องกำรประเมินผลงำนของ ศพค. 

1.  ช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ศพค. มีผลงำนเชิงประจักษ์
อะไรบ้ำงต่องำนพัฒนำครอบครัว กำรป้องกัน 
เฝ้ำระวังครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย และกำรแก้ไข
ปัญหำครอบครัวในต ำบล 

2.  ท่ำนคิดว่ำ ศพค. ท ำงำนแล้วควรได้คะแนนเท่ำไร 
จำกคะแนน 10 คะแนน 

3.  ท่ำนมีข้อเสนอแนะกำรท ำงำนของ ศพค. 
อะไรบ้ำง 

ตัวอย่างประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับ พมจ. หรือผู้แทน 
11. สัมภำษณ์ พมจ. หรือผู้แทน 1 คน 

เรื่องสถำนะขององค์กรและกำรยอมรับ 
1.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อกำรท ำงำนของ             

ศพค. ต ำบล....... อย่ำงไรบ้ำง 
2.  ศพค. ต ำบล........ เคยมีเรื่องร้องเรียนถึงท่ำน 

พมจ. ช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ เรื่องอะไรบ้ำง และผล
กำรสอบยุติแล้วหรือไม่ หำกยุติแล้วผลเป็น
อย่ำงไร 

3.  ท่ำนมีข้อเสนอแนะกำรท ำงำนของ ศพค. 
อะไรบ้ำง 

ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ พมจ.หรือผู้แทนต่อเนื่องจำก  
ข้อ 11 
12. เรื่องกำรประเมินผลงำนของ ศพค. 

 
 
1.  ช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ ศพค. มีผลงำนเชิงประจักษ์

อะไรบ้ำงต่องำนพัฒนำครอบครัว กำรป้องกัน 
เฝ้ำระวังครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย และกำรแก้ไข
ปัญหำครอบครัวในต ำบล 

2.  ท่ำนคิดว่ำ ศพค. ท ำงำนแล้วควรได้คะแนนเท่ำไร 
จำกคะแนน 10 คะแนน 

3.  ท่ำนมีข้อเสนอแนะกำรท ำงำนของ ศพค. 
อะไรบ้ำง 
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1. ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน ต ำบล_______________  
2. ที่ตั้งศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน 

เลขที_่____ หมู่ที่/หมู่บ้ำน_________ ถนน____________ ต ำบล___________ อ ำเภอ___________ 
จังหวัด___________ รหัสไปรษณีย์_________ เบอร์โทรศัพท_์_____________ โทรสำร__________ 
อีเมล์____________________________________ ไลน์__________________________________ 

3. ชื่อประธำน ศพค. (นำย/นำง/นำงสำว)________________________เบอร์โทรศัพท์_______________ 
ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของประธำน ศพค.____ปี_____เดือน  จ ำนวนคณะท ำงำน ศพค.______คน 

4. ศพค. ได้จัดตั้งเมื่อวันที่____ เดือน_____________ พ.ศ.________ 
5. วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง ศพค. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. ผลงำนเด่นของ ศพค. 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 

7. แผนที่เดินทำงไปที่ตั้งของ ศพค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ_____________________ 
      (_____________________) 
ต ำแหน่ง___________________ 

2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
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          วันที่___เดือน_______ พ.ศ._____ 
 
 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้คณะท ำงำน ศพค. รู้ เข้ำใจสถำนะของ ศพค. ในหมวดกำรบริหำร  หมวดกระบวนกำรท ำงำน 
และหมวดคุณภำพงำนของ ศพค. ตนเอง ว่ำอยู่ในระดับใด 

2. เพ่ือให้คณะท ำงำนร่วมกันปรับปรุง แก้ไขตำมตัวชี้วัดบำงตัวให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ทั้งด้ำนเอกสำรและ
กำรเตรียมควำมพร้อมของคณะท ำงำน ศพค. 

 
ดังนั้น เมื่อคณะท ำงำน ศพค. ได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุ มชน 

พร้อมทั้งอภิปรำยแต่ละตัวชี้วัดแล้ว จึงร่วมตัดสินใจเข้ำรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนฯ จำกส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) โดย ศพค. ต้องท ำกำรประเมินตนอง พร้อมทั้งส่งหนังสือถึง 
พมจ. เพื่อขอรับกำรตรวจประเมิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

(ตัวอย่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายงานการประเมินตนเองและแบบตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
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รายงานการประเมินตนอง 
 

ของ 
 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบล__________  
อ าเภอ_____________ จังหวัด____________ 

 
ปี พ.ศ.________ 

 
เพื่อรับการรับรองมาตรฐานศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

 

จากส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ังหวัด_________ 
 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ต าบล_________ อ าเภอ___________ จังหวัด___________ 
 

แบบประเมินตนองตำมมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) มี 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลของ 
ศพค. และสรุปผลกำรประเมินตนเอง 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
1. ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน ต ำบล_______________  

ที่ตั้งศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน 
เลขที_่____ หมู่ที่/หมู่บ้ำน_________ ถนน____________ ต ำบล___________ อ ำเภอ___________ 
จังหวัด___________ รหัสไปรษณีย์_________ เบอร์โทรศัพท_์_____________ โทรสำร__________ 
อีเมล์____________________________________ ไลน์__________________________________ 
ชื่อประธำน ศพค. (นำย/นำง/นำงสำว)________________________เบอร์โทรศัพท์_______________ 

2. ควำมเป็นมำของ ศพค. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. วิสัยทัศน์ หรือวัตถุประสงค์ของ ศพค. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ศพค. 

1) _____________________  ประธำน ศพค. 
2) _____________________  รองประธำน 
3) _____________________  เลขำนุกำร 
4) _____________________  เหรัญญิก 
5) _____________________  นำยทะเบียน 
6) _____________________  ประชำสัมพันธ์ 
7) _____________________  ปฏิคม 
8) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
9) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
10) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
11) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
12) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
13) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
14) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 
15) _____________________  กรรมกำร/คณะท ำงำน 

4. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ ศพค. 
5.1  จ ำนวนประชำกรในต ำบล _______คน 

- หญิง______คน 
- ชำย_______คน 

5.2  จ ำนวนครอบครัวในต ำบล______ครอบครัว 
จ ำนวนครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มเสี่ยง)_______ครอบครัว  แยกประเภทเป็น 
  ครอบครัวที่มเีด็กอยู่กับเด็ก มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกตำมล ำพัง มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่เด็กอยู่กับพ่อ/แม่เลี้ยง และมีปัญหำกำรดูแลเด็ก มีจ ำนวน_____ครอบครัว 

  ครอบครัวที่ผู้สูงอำยุดูแลเด็กไม่เหมำะสม มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่ผู้สูงอำยุอยู่กับผู้สูงอำยุและมีปัญหำกำรดูแล มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
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  ครอบครัวที่ผู้สูงอำยุดูแลคนพิกำรที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย/ไม่ได้ หรือผู้ป่วยด้วย               
โรคร้ำยแรง มีจ ำนวน_____ครอบครัว 

  ครอบครัวที่ผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรอยู่เพียงล ำพัง มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่มีหรือเคยมีกำรกระท ำควำมรุนแรง ทั้งควำมถ่ีและระดับควำมรุนแรง  

มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่มีสมำชิกข้องเก่ียวกับยำเสพติด มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่เคยมีสมำชิกในครอบครัวเคยถูกละเมิดทำงเพศ มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวที่ไร้บ้ำน/ที่อยู่อำศัย และดูแลตนเองได้น้อย มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  อ่ืน ๆ ________________________________________มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  อ่ืน ๆ ________________________________________มีจ ำนวน_____ครอบครัว 
  ครอบครัวทั่วไป มีจ ำนวน_____ครอบครัว 

5. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ ศพค. ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั ระยะเวลา งบประมาณ ผลลัพธ ์

1._______________     
2._______________     
3._______________     
4._______________     

 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
 คณะท ำงำน ศพค. ต ำบล____________ และเครือข่ำย รวมจ ำนวน_____คน ได้ประชุมร่วมกัน  
เพ่ือประเมินตนเองตำมมำตรฐำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เมื่อวันที่_____________ ณ____________ 
ซึ่งมีผลสรุปคะแนนดังนี้   (ตำมแบบตรวจประเมินมำตรฐำน ศพค.) 
   หมวดที่ 1  กำรบริหำร ศพค. ได้ร้อยละ_____ 
   หมวดที่ 2  กระบวนกำรท ำงำน ได้ร้อยละ_____ 
   หมวดที ่3  คุณภำพงำน ศพค. ได้ร้อยละ_____ 
   สรุปคะแนนรวมทั้ง 3 หมวด ได้ร้อยละ____ 
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แบบตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบล……………………………....……………...…….  อ าเภอ…………………..…….…..……….……..……....  จังหวัด………..….......……….…………… 
ชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน  คนที่ 1 .……………….…………………….………. หน่วยงาน……………..………..…………………………….วันที่ตรวจประเมิน………..……………… 
    คนที่ 2 .……………….…………………….………. หน่วยงาน……………..………..…………………………….วันที่ตรวจประเมิน………..……………… 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด รายละเอียด/แนวทางการประเมิน เอกสารหลักฐาน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ ค่าน้ าหนัก ผลคะแนน 
1. สถำนะของ

องค์กรและ
กำรยอมรับ 

 

1. ศพค.เป็นองค์กร ที่
ได้รับกำรยอมรับ 

 

1.1  ได้รับกำรจดัตั้ง ศพค. ในบริเวณของ อปท. หรือมีกำร
ก ำหนดที่ตั้งส ำนักงำน ศพค.ท่ีชัดเจนในระเบียบ ศพค. 

• รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน 
ศพค. หรือระเบียบของ ศพค.
หรือหนังสือรับรองจำก อปท. 
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1.2  มีขอ้ควำม หรือรำงวัล หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ยอมรับในผลงำนของ ศพค. ในระดับบุคคล หรือ
คณะท ำงำน หรือระดับองค์กร ภำยใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
หรือหนังสือแต่งตั้งเป็นคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับครอบครัว 

 

• หนังสือกำรได้รับรำงวัลที่
เกี่ยวกับงำนครอบครัว  หรือ
หนังสือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับครอบครัว หรือ 
ภำพถ่ำยรำงวัล 

1 

 

  

1.3  ได้รับกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิกำรชุมชนหรือกำรจดทะเบียนตำม 
พ.ร.บ. 

 

• หนังสือรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์หรือองค์กร
สวัสดิกำรชุมชนหรือกำรจด
ทะเบียนตำม พ.ร.บ. 
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1. สถำนะของ
องค์กรและ
กำรยอมรับZ
ต่อ) 

1. ศพค.เป็นองค์กร ที่
ได้รับกำรยอมรับ  

(ต่อ) 

1.4  ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนถึง สนง.พมจ. ภำยในระยะเวลำ 
2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำผลกำรให้สัมภำษณ์จำก 
พมจ. 

• ผลสัมภำษณ์ พมจ. หรือผู้ที่ 
พมจ. มอบหมำย 
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