
 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานดานการ

ปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี

  - เชิงปริมาณ 1) รอยละของจังหวัดที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพและจัดทําแผนปฏิบัติการ

จังหวัดในการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี 

(รอยละ 80)

 2) แนวทางหรือมาตรการในการคุมครองชวยเหลือ

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี (1 

   

5931500

3) จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับความรูดานการ

คุมครองชวยเหลือเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ

คาประเวณี (รอยละ 80)

4) หนวยงาน/องคกรที่เขารวมในการขับเคลื่อนงาน

ดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี (รอย

ละ 80)

 5) จํานวนชมรมริบบิ้นขาวหรือชมรมคบเด็กสรางบาน

อบอุนที่ขยายผลลงระดับเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี (240 คน)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการกลไกในการปองกันและแกไขปญหา

การคาประเวณี (ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุมครองและพัฒนา

อาชีพประจําจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) หรือคณะอนุกรรมการภายใต

คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดหรือขับเคลื่อน

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณ)ี

 - เชิงคุณภาพ 1) ไดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกรอบ

แนวทางในการพัฒนากฎหมาย (กรอบแนวทาง อยาง

นอย 1 ดาน)

2) รอยละของเครือขายที่มีสวนรวมในการเฝาระวัง 

คุมครอง ชวยเหลือ และสงตอผูประสบปญหาการคา

ประเวณี (รอยละ 70)

1.1 ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจํา

จังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) หรือคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดหรือขับเคลื่อนมาตรการในการ

ปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี (สนับสนุนงบประมาณให  พมจ.) 

(กิจกรรมที่ 1.1 - 1.4 รวม 5,438,000 บาท)

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539

- การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม การคาประเวณี พ.ศ.2539 ครั้งที่ 

1/2565

4,800.00 36 36 9 ธันวาคม 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผานระบบ Zoom Meeting

เพื่อรับฟงความคิดเห็น

ในการปรับปรุง พัฒนาพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปราม การคาประเวณี พ.ศ.2539

เนื่องจากเปนการจัดประชุมฯ 

ณ ตึกใหมของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ซึ่งระบบอินเตอรเน็ตยังไมมีความเรียบรอย

สมบูรณ 

ผานระบบ Zoom Meeting เกิดความ

ขัดของของระบบฯ ระหวางการประชุม 

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตรที่ 1. การสงเสริมสตรีใหมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

- การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม การคาประเวณี พ.ศ.2539 ครั้งที่ 

2/2565

6,000.00 26 26 16 ธันวาคม 2564

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผานระบบ Zoom Meeting

เพื่อรับฟงความคิดเห็น

ในการปรับปรุง พัฒนาพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปราม การคาประเวณี พ.ศ.2539

เนื่องจากกลุมเปาหมาย

เปนพนักงานบริการ ทําใหผูเขารวมบางสวน

มีความกังวลในเรื่องของการเปดเผยตัวตน

และการรักษาความลับในการประชุม

ออนไลน 

ผานระบบ Zoom Meeting
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการแนวทางในการคุมครอง

สวัสดิภาพผูที่ประสบปญหาจากการคาประเวณี

147,667.00 31 31 28 - 30 พฤศจิกายน 2564 ณ 

โรงแรมไอบิส สไตล 

กรุงเทพมหานคร

เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการคุมครองสวัสดิ

ภาพ สงเสริมใหผูประสบปญหาจากการคา

ประเวณีสามารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางเครือขายปองกันและแกไขปญหาการ

คาประเวณี

 1.5 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขายปองกันและแกไข

ปญหาการคาประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สรางบานอบอุน)

(กิจกรรมเดิม 5. พัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายและสงเสริมกลไกใน

ชุมชนดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีในยุคดิจิทัล)

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี

3. ประชุมคณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539

 3.1 ประชุมคณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 8/2564

7,550.00 23 23 19 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

หองประชุมริบบิ้นขาวชั้น 3 กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

และผานระบบ Zoom Meeting

เพื่อหารือแนวทางในการจัดประชุม Focus group

 รับฟงความคิดเห็นจากผูแทนกลุมพนักงานบริการ

 และผูแทนกลุมผูปฏิบัติงาน/ผูบังคับใชกฎหมาย 

เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทํา

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. 

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539

4. เสริมสรางการเขาถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต Sex worker 

(Open House)

      4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พนักงานบริการ (Sex worker)

141,276.60 63 1 – 2 ธันวาคม 2564 

โรงแรมไอยราพาเลส อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อเสริมทักษะชีวิตดานตาง ๆ สําหรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริการ วางแผนการ

ทํางาน และปรับตัวใหพรอมรับกับสถานการณ

ทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต

-เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด - 19 ตองเวนระยะหางเพื่อเพื่อ

เปนการปองกันความเสี่ยงการแพรระบาดทํา

ใหการจัดกิจกรรมกลุมมีขอจํากัด



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ

 (Sex worker) ครั้งที่ 2

34,780.60 50 11 มีนาคม 2565 

ณ โรงแรมปรินซพาเลซ

มหานาค กรุงเทพมหานคร

เพื่อเสริมทักษะชีวิตดานตาง ๆ สําหรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริการ วางแผนการ

ทํางาน และปรับตัวใหพรอมรับกับสถานการณ

ทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต

       4.2 กิจกรรม Open House เปดบานเพื่อการคุมครอง สิทธิ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ Sex worker

176,345.63 78 วันที่ 28 - 29 มีนาคม

 2565 ณ โรงแรม 

Health Land

 Resort & Spa

เพื่อใหผูรับบริการ

เขาถึงสวัสดิการชวยเหลือของ สค.

การประชุมหารือแนวทางในการตอบรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539

10 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

หองประชุมริบบิ้นขาวชั้น 3 กรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

และผานระบบ Zoom Meeting 

เพื่อหาแนวทางในการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539

ประชุมคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) ครั้งที่ 1/2565 34,000.00 39 19 ธันวาคม 2565

เวลา 13.30 – 16.30 น.

หองประชุม War Roomชั้น 3 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว และผานระบบ Zoom

 Meeting 

-เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. 2539

-ใหขอเสนอแนะการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. 2539 และการดําเนินงานดาน

การปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี ทั้งใน

สวนกลางและระดับพื้นที่

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมความ

เสมอภาคระหวางเพศ 23152200

 กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง

เพศ

  - เชิงปริมาณ  1) จํานวนหนวยงานที่ไดรับการติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานสตรี พ.ศ. 2563 - 2565 (19 

กระทรวง)

   2) จํานวนสตรี เครือขายสตรี บุคคล หนวยงาน ที่

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  (240 คน)

   3) จํานวนสตรีที่เขารวมกิจกรรมสมัชชาสตรี (920 

คน)

   4) จํานวนสตรีที่เขารวมประชุม เชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมในเศรษฐกิจ (200 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ 

(23,152,200 บาท)

 - เชิงคุณภาพ  1) แนวทาง/แผนงาน/โครงการตามกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

(อยางนอย 1 เรื่อง)

   2) รอยละของหนวยงานที่มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดานสตรี พ.ศ. 2563 -2565 (รอยละ 60)

   3) กลุมเปาหมายสามารถนําหลักสูตร สงเสริม

สถานภาพการมีสวนรวม และการตัดสินใจของสตรีไป

ใชดําเนิน งานดานการสงเสริมสถานการณการ มีสวน

รวมและการตัดสินใจของสตรี (รอยละ 60)

   4) ขอเสนอเชิงนโยบายจากขอเสนอ สมัชชาสตรี 

เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการที่นําไปพัฒนา

ศักยภาพสตรี (1 ขอเสนอ)

1.1 ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จํานวน 2 รุน ผานระบบการประชุม

ออนไลน 

วัตถุประสงค

2.1 เพื่อสรางความรูและความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศที่

เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งดานผลกระทบและ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น

2.2 เพื่อเสริมพลังกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมสตรีในเรื่องทักษะการ

สื่อสาร เพื่อสะทอนประเด็น ความเสมอภาคระหวางเพศ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.3 เพื่อผลิตสมุดภาพถายออนไลนผานมุมมองของผูที่เกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะ

นําไปเผยแพรในงานวันสตรีสากล ประจําป 2565

100,000.00 สตรีและผูที่

เกี่ยวของกับการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมช

าติ

8 62 70 - รุนที่ 1 วันที่ 18 ม.ค. 65

- รุนที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 65

สรางความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาค

ระหวางเพศที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งดานผลกระทบและความ

เสียหายที่เกิดขึ้น  

หัวขอการบรรยาย ดังนี้

 -  การบรรยายเรื่อง “ความรูเบื้องตนดานเสมอ

ภาคระหวางเพศ”โดย นางสาวกรรณนิกา เจริญ

ลักษณ ผูอํานวยกองสงเสริมความเสมอภาค

ระหวางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 - การบรรยายเรื่อง “การบูรณาการความเสมอ

ภาคระหวางเพศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย วรัน

ธรณ แกวทันคํา นักวิจัยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน

 - การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถายภาพเพื่อการ

สื่อสาร และตัวอยางการสื่อสาร เพื่อสงเสริมความ

เสมอภาคระหวางเพศ ในการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ” โดย นายสาธิต วงศสัมพันธ ชางภาพ

อิสระ

77 ผลผลิตของ

โครงการ: 

สมุดภาพถาย

ออนไลนผาน

มุมมองของผูที่

เกี่ยวของกับ

การ

เปลี่ยนแปลง

สภาพ

ผลลัพธของโครงการ: สตรีและผู

ที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู

และความเขาใจ ในเรื่องความ

เสมอภาคระหวางเพศที่เชื่อมโยง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภัย

พิบัติทางธรรมชาติทั้งดาน

ผลกระทบและความเสียหายที่

เกิดขึ้น

1.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสตรี พ.ศ. 2563 - 

2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

การประชุมเพื่อพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศของ

กระทรวงกลาโหม

วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขาใจในประเด็นความเสมอภาคระหวางเพศ 

และแนวทางการจัดตั้งกลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศของ

กระทรวงกลาโหม

ไมใชงบประมาณ ผูแทน 4 เหลา

ทัพ ผูแทน

กองบัญชาการ

กองทัพไทย 

ผูแทน

หนวยงานที่

เกี่ยวของภายใต

สังกัด

กระทรวงกลาโห

ม รวมทง

ผูบริหาร และ

เจาหนาที่ สค.

19 วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

ผานระบบการประชุมออนไลน

หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง

เพศ และจัดตั้งกลไกในการสงเสริมความเสมอภาค

ระหวางเพศของกระทรวงกลาโหม ซึ่งรวมถึงการ

จัดตั้งผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย 

(CGEO) และ ศูนยประสานงานดานความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชาย (GFP)

(2) เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 (ยุทธศาสตรที่ 1,3)

2.1  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสถานภาพการมีสวนรวมและ

การตัดสินใจของสตรี

391,000.00 1. สตรี/ผูนํา

สตรี/แกนนํา

สตรี 

 จ.นครสวรรค 

และจ.แพร

 2. วิทยากร 

 ผูบริหาร และ

เจาหนาที่ สค.

 3. ผู

สังเกตการณจาก

 สนง.พมจ.

นครสวรรค และ

 แพร

104 104 1) รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 31 ต.ค. -

 3 พ.ย. 64 ณ จ.นครสวรรค

 2) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 6 - 9 

พ.ย. 64

 ณ จ. แพร

ผูเขารวมทั้ง 2 รุนไดรับความรู ในดานบทบาท

หญิงชาย ความเสมอภาค ความทายของผูหญิงใน

การยอมรับของชุมชน รวมถึงบทบาทของสตรีกับ

การมีสวนรวมและตัดสินใจ

130 ผูเขารวมทั้ง 2

 รุนไดรับ

ความรู ใน

ดานบทบาท

หญิงชาย 

ความเสมอ

ภาค ความ

ทายของผูหญิง

ในการยอมรับ

ของชุมชน 

รวมถึง

บทบาทของ

สตรีกับการมี

สวนรวมและ

ตัดสินใจ

2.2 กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจําป 2565

2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมใน

เศรษฐกิจ

(3) สนับสนุนเครือขายขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาสตรี  (ยุทธศาสตรที่ 

1 3)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานพัฒนาสตรี 1,476,550.00 สนับสนุนเงิน

อุดหนุนให

เครือขายสตรี 

ดําเนินโครงการ

ดานสตรี ทั้ง

สวนกลาง และ

สวนภูมิภาค

2 

หนวยงาน

 24 

จังหวัด

- 1.สวนกลาง สนับสนุนใหแก 2 หนวยงาน ไดแก 

  - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) จํานวน 

484,900 บาท ดําเนินการจัดโครงการวิจัย "แนว

ทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัด

ปทุมธานี” ระหวางเดือนธันวาคม 2564 - 

สิงหาคม 2565

  - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 200,000

 บาท (สองแสนบาทถวน) เพื่อดําเนินโครงการ สื่อ

เรียนรู “เทาเทียมอยางเสมอภาค : ผูหญิงกับ

ทรัพยากร” ระหวางเดือนธันวาคม 2564 - 

เมษายน 2565

 2. สวนภูมิภาค โอนงบประมาณ งวด 1 ไปทั้งสิ้น

จํานวน 791,650 บาท ใชงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น

 640,350 บาท คิด 80.88% คงเหลือ 151,300 

บาท คิดเปน 19.12% โดยจังหวัดที่ยังไมได

เบิกจาย ไดแก อุบลราชธานี หนองบัวลําภู 

เพชรบุรี ชุมพร โดยจังหวัด เพชรบุรี จะ

ดําเนินการทําสัญญาในวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565

 และจังหวัดชุมพร จะดําเนินการในชวงเดือน 

เมษายน 2565

2 หนวยงาน

 24 จังหวัด

3.2 ติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสตรี

(4) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของสตรี  (ยุทธศาสตรที่ 1,3)

4.1 กิจกรรมวันสตรีสากล ประจําป 2565 499,690.00 สตรี บุคคล 

หนวยงาน 

องคกรภาครัฐ 

และภาคเอกชน

 ที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติ

คุณ เนื่องในวัน

สตรีสากล 

ประจําป 2565 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานวัน

สตรีสากล 

คณะอนุกรรมการ

คัดเลือกสตรี

250 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ หอง

ประชุม ปกรณ อังศุสิงห ชั้น 2 

อาคารกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ

วันสตรีสากล ประจําป 2565 ภายใตแนวคิด 

"เสริมพลังสตรี รวมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัย

พิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" พรอมมอบโล

ประกาศเกียรติคุณแกสตรี บุคคล และหนวยงาน

องคกรดีเดน จากทั่วประเทศ จํานวน 16 สาขา 

รวมจํานวน 57 รางวัล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก

 ประยุทธ จันทรโอชา ใหเกียรติเปนประธานในพิธี

 และเปนผูมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ จํานวน 57

 รางวัล เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกสตรีที่มีผลงาน

ดีเดนดานการพัฒนาศักยภาพสตรี การสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศ การคุมครองพิทักษ

สิทธิสตรี และการเสริมสรางความเขมแข็งของ

สภาบันครอบครัว  

สตรีที่มีผลงานดีเดนไดรับการยก

ยองเชิดชูเกียรติ สรางความ

ตระหนักใหสังคมไดเห็น

ความสําคัญของงานดานสตรี 

สรางเจตคติของสังคมในการ

คํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาความ

เปนมนุษย การสงเสริมศักยภาพ

 พิทักษคุมครองสิทธิมนุษยชน

ของสตรี สงเสริมความเสมอภาค

ระหวางเพศ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

บุคคล และ

หนวยงาน

องคกรดีเดน 

เนื่องในวันสตรี

สากล ผูบริหาร

กระทรวงการ

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย 

อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย 

เจาหนาที่กรม

กิจการสตรีและ

สถาบัน

ครอบครัว และ

สื่อมวลชน

พลเอก ประยุทธ กลาววา ประเทศไทยให

ความสําคัญกับสตรี และไดจัดงานวันสตรีสากลมา

อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหเกียรติและยกยอง

สตรี รัฐบาลมุงหวังผลักดันใหพลังของสตรีมีสวน

สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยการผลักดันใหสตรีไดมีสวนรวม 

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเปนการสรางอาชีพให

สตรีมีรายไดที่มั่นคง เปนการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของสตรีทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานวันสตรี

สากล ป 2565 ภายใตแนวคิด " เสริมพลังสตรี 

รวมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม" เพื่อใหสตรีมีเสรีภาพ รวมแสดง

ความคิดเห็น รวมตัดสินไดอยางเทาเทียมในสังคม

ในประเด็นนี้ เพื่อให สามารถรับมือไดในอนาคต

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภูมิอากาศ

 นอกจากนี้ ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ

สตรีในสังคมและประเทศชาติตอไ

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดน และหนวยงานองคกรดีเดน

ดานการคุมครองสิทธิและการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ประจําป

 2565

4,800.00 คณะอนุกรรมการ

และเจาหนาที่ 

สค

1 14 15 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 

เวลา ผานระบบการประชุมออนไลน

พิจารณาคัดเลือกองคกรดีเดนดานการคุมครอง

สิทธิและการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ 

ประจําป 2565

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสตรีดีเดนดานการปกปองสิทธิ

ของตนเอง ประจําป 2565

3,760.00 คณะอนุกรรมการ

และเจาหนาที่ 

สค

3 13 16 24 มกราคม 2565 ณ หองประชุม

 สค. (DWF Meeting Room) ชั้น

 12 สค.

คณะอนุกรรมการฯ มีมติเสนอชื่อ วาที่ ร.ต.หญิง 

ขวัญระวีร บวรประทีปต เปนสตรีดีเดนดานการ

ปกปองสิทธิของตนเอง ประจําป 2565 ดวย

คะแนนรวมทั้งหมด รอยละ 96 เปนไปตาม

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเดนดาน

การปกปองสิทธิตนเอง จํานวน 6 ขอ ที่

คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนด เพื่อเปนณฑในการ

พิจารณาคัดเลือกสตรีดีเดนดานการปกปองสิทธิ

ตนเอง ประจําป 2565

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสตรีดีเดนและหนวยงานองคกร

ดีเดนดานการสงเสริมสันติภาพ ประจําป 2565

7,900.00 คณะอนุกรรมการ

และเจาหนาที่ 

สค

7 13 20 24 มกราคม 2565 ณ หองประชุม

 สค. (DWF Meeting Room) ชั้น

 12 สค.

ประเภทเจาหนาที่ของรัฐ ผูที่ไดคะแนนสูงสุด คือ 

ผศ.ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจไดคะแนน คิด

เปนรอยะ 93.36 ประเภทประชาชน คือนาง

กมลวรรณ หนิมุสา คิดเปนรอยละ 85.09 และ

ประเภทหนวยงานองคกร หนวยงานคือสํานัก

สงเสริมและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

คิดเปนรอยละ 92.72



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

4.2 การจัดงานวันสตรีไทย ประจําป 2565

(5) การประชุมเอเปคดานสตรีและเศรษฐกิจ ประจําป 2565 

(Women and the Economy Forum 2022: WEF 2022)

การประชุมเอเปคดานสตรีและเศรษฐกิจ ประจําป 2565 

(Women and the Economy Forum 2022: WEF 2022) 

5.1 การจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง "สตรีกับเศรษฐกิจ BCG ในเขต

เศรษฐกิจไทย และAPEC" (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

อยูระหวางการ

ดําเนินการตาม

ขั้นตอนการจัดจาง

ระยะเวลา 6 เดือน

 มีนาคม - สิงหาคม 2565

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

5.2 การประชุมเอเปคดานสตรีและเศรษฐกิจ ประจําป 2565 

 (Women and the Economy Forum 2022: WEF 2022)

อยูระหวางการ

ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจาง

21 เขตเศรษฐกิจ พ.ค. 65 - ก.ย. 65

เขารวมประชุมออนไลนการประชุม Regional Forum on 

Mainstreaming Gender Equality towards an Inclusive and 

Sustainable Post COVID – 19 Regional Recovery

. (กิจกรรมนอก

แผนงบประมาณ 

ไมไดใชงบฯ สค.)

วันศุกรที่ 21 มกราคม 2565 เวลา

 08.00 – 15.00 น.

เพื่อเปนเวทีอภิปรายและใหขอเสนอแนะในการ

สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ เพื่อสนับสนุน

กรอบฟนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน

เปดตัวกรอบยุทธศาสตรการบูรณาการมิติเพศภาวะของอาเซียน (ออนไลน) . (กิจกรรมนอก

แผนงบประมาณ 

ไมไดใชงบฯ สค.)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 

2565

เพื่อนํากรอบยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและสราง

ความตระหนักเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ 

รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความเสมอภาค

ระหวางเพศในสามเสาหลักของอาเซียน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตแกสตรี 1038600

 กิจกรรมหลัก : เสริมสรางความมั่นคงในชีวิตแกสตรี   - เชิงปริมาณ ยุทธศาสตรที่ 1   

   1) จํานวนชุมชนที่เขารวมกับ สค. จัดทําพื้นที่

ปลอดภัยสําหรับสตรีเพิ่มขึ้น (2 ชุมชน)

   2)  มีรายงานการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ฉบับ

สมบูรณ (1 ฉบับ)

ยุทธศาสตรที่ 2

   1) รอยละของเครือขายที่เขารวมกิจกรรมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานสตรี การ

พัฒนาศักยภาพสตรี การคุมครองและพิทักษสิทธิ 

   2) และการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศใน

ระดับพื้นที่ (รอยละ 80)

ยุทธศาสตรที่ 3

    1) มีบริการของชุมชนที่เปนมิตรกับผูหญิงกลุมเสี่ยง 

(3 บริการ)

    2) จํานวนชุมชนที่เขารวมกับ สค. จัดทํา พื้นที่

ปลอดภัยสําหรับสตรีเพิ่มขึ้น (2 ชุมชน)

โครงการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตแกสตรี (1,038,600 บาท)  - เชิงคุณภาพ ยุทธศาสตรที่ 1  

  1) ผูหญิงมีความปลอดภัยประสบกับความรุนแรง

นอยลง (รอยละ 20)

    2) หนวยงานในภาครัฐมีปญหาการ ถูกลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ (หนวยงานภาครัฐที่มี GFP ที่

รายงาน ผลตามมาตรการลวงละเมิดฯ ) (ไมเกินรอยละ 

10)

    3) รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมี

ขอมูลที่เปนปจจุบัน

ยุทธศาสตรที่ 2

   รอยละของเครือขายที่เขารวมกิจกรรมสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปถายทอดตอใหแกสตรี ชุมชนในพื้นที่ได

 (รอยละ 50)

ยุทธศาสตรที่ 3

    1) ผูหญิงมีความปลอดภัยประสบกับความรุนแรง

นอยลง  (รอยละ 20)

    2) หนวยงานในภาครัฐมีปญหาการถูกลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ (ไมเกินรอยละ 10) 

       (หนวยงานภาครัฐที่มี GFP ที่รายงานผลตาม

มาตรการลวงละเมิดฯ)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

   1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

มาตรการปองกันและแกไขปญหา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทํางาน 

(ยทธศาสตรที่ 1 3)
1.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการ

 ปองกันและแกไขปญหา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

194,882.00 แรงงานสตรีและ

เครือขายภาค

ประชาสังคมใน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธย

า

1 54 - 55 - 13-14 ธันวาคม 2654 ณ โรงแรม 

เดอะคาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

การประชุมฯ เนนกระบวนการวิเคราะหและ

เรียนรูผานกิจกรรมระดมสมอง โดยคณะวิทยากร

นักวิชาการอิสระ จํานวน 4 คน ประกอบดวย นาง

รัชฎาภรณ แกวสนิท นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ 

นางสาวโสภา ไชยวรรณ นางสาวภัชรา คติกุล 

และนางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผูอํานวยการ

มูลนิธิสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม โดยมี

กิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบดวย

1) กิจกรรมกลุม เสริมสรางการเรียนรูและความ

เขาใจ เรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกับความ

เสมอภาคระหวางเพศ”

2) กิจกรรมกลุม การระดมความคิดและวิเคราะห 

เรื่อง “การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ....

ภัยรายในสังคมไทย”

3) กิจกรรมกลุม การระดมความคิดและวิเคราะห 

เรื่อง “รากเหงาของปญหาความรุนแรงทางเพศ”

4) กิจกรรมกลุม การระดมความคิดและวิเคราะห 

เรื่อง “กรณีศึกษา ปญหาการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในทุกมิติ”

มีความพึง

พอใจในการ

เขารวม

ประชุมฯ ใน

ระดับ พอใจ

มากที่สุด

ความรูที่ได

ตรงตามความ

ตองการ ใน

ระดับมาก 

ความรูที่ได

สามารถนําไป

ปฏิบัติในการ

ทํางานไดใน

ระดับมาก โดย

ใหขอคิดเห็น

และขอเสนอ

วา ควรมีการ

จัดประชุมใน

ประเด็นการ

ลวงละเมิด

หรือคุกคาม

ทางเพศอีก

เพราะ

สามารถนําไป

เผยแพรใหกับ

คนใน

ครอบครัวไดมี

ความ

ตระหนักและ

ระมัดระวังตัว

ในเรื่องดังกลาว

รวมถึงจะนํา

ความรูที่ไดไป

เผยแพรใน

สถานที่

ทํางานและ

สถาน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

   1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง

ตอสตรีในระดับพื้นที่ (ยุทธศาสตรที่ 1,2,3)

ประชุมหารือขอเสนอแนวทางแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีเนื่องในวัน

ยุติความรุนแรงตอสตรีสากล

กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัว กรม

กิจการเด็กและ

เยาวชน กอง

กฎหมาย 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

การพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

   สํานักงาน

ประกันสังคม  

คณะกรรมการ

สมานฉันท

แรงงานไทย 

(คสรท.) และ

สมาพันธ

แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ (สรส.)

31/01/2565 ณ หองประชุม

จันทรกะพอ ชั้น 19 กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความั่นคงของ

มนุษย

   1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวย การขจัด

ความรุนแรงตอสตรีและความรุนแรงในครอบครัว (ยุทธศาสตรที่ 1,3)

    1.4 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามมาตรการในการปองกัน

และแกไขปญหาการ ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 

(ยุทธศาสตรที่ 1,3)

    1.5 ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (ยุทธศาสตรที่ 1,3)

    1.6 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับสตรี

 (ยุทธศาสตรที่ 1,2,3)

1.6.1 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับสตรี ครั้งที่1/

 2565

13,950.00 คณะทํางาน

ขับเคลื่อนพื้นที่

ปลอดภัย

สําหรับสตรีและ

เจาหนาที่กรม

กิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว

9 20 29 9 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม

จันทรกะพอ ชั้น 19 กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยและการประชุมออนไลน

ผานระบบ Zoom Meeting

ที่ประชุมรับทราบการจัดทําคูมือการสรางและ

พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางสังคมโดยชุมชน กรณี

ชุมชนชนบท กรณีชุมชนเมือง กรณีชุมชนแรงงาน

เขตอุตสาหกรรม และเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

โครงการพื้นที่ปลอดภัยสําหรับสตรี ประจําป 2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

    1.7 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาวา

ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (ยุทธศาสตรที่ 3)

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนมาตรการดานสตรีกับการ

สงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

882,200

 กิจกรรมหลัก :  ขับเคลื่อนงานตามมาตรการดานสตรีกับการสงเสริม

สันติภาพและความมั่นคง (โครงการสําคัญ)

  - เชิงปริมาณ  จํานวนสตรีจังหวัดชายแดนภาคใตทราบชองทางใน

การเขาถึงสิทธิและบริการทางสังคมที่ภาครัฐจัดให 

(รอยละ 80) (จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมฯ)

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสิทธิ์ รวมถึงแนวทางและ

ชองทางการใหความชวยเหลือใหกับเครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางาน

ดานสตรีในพื้นที่เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการชวยเหลือผูอื่นได

 - เชิงปริมาณ  มีการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติดาน

สตรีกับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง (1 

มาตรการ)

111,375.15 เครือขายภาค

ประชาสังคมที่

ทํางานดานสตรี

ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต

9 42 51 17 - 18 ก.พ. 2565 ณ โรงแรม ซี.

เอส ปตตานี จ.ปตตานี

การประเมินผลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

จากผูเขารวมการประชุมฯ โดยใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอวา ควรมีการจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

สตรีอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูที่ไดรับไป

ชวยเหลือและพัฒนาคนในชุมชนได รวมถึง ควรมี

การจัดอบรมเกี่ยวกับการขายของและเทคโนโลยี 

เพื่อใหสตรีในพื้นที่สามารถเพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครัวได การหารือกับคณะกรรมการศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต สรุปไดดังนี้

 1. เสนอปรับโครงสรางคณะกรรมการใหมีวาระ

การดํารงตําแหนง และปรับคําสั่งใหกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัวรวมเปนกรรมการ ซึ่ง

คําสั่งปจจุบัน สค.เปนที่ปรึกษา

 2. จัดทําแผนการดําเนินงานระยะ 4 ป ของ 

ศป.ดส

5.2 จางเหมาเจาหนาที่ประจําศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

270,000.00 เจาหนาที่

ประจําศูนย

ประสานงาน

ดานเด็กและ

สตรีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

และเจาหนาที่

ประจํา

ศูนยบริการให

คําปรึกษาเสริม

พลังสตรี

1 2 3 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 นายไซฟุดดีน สาและ เจาหนาที่ประจําศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

 จัดทํารางคํานําของเลขาธิการ ศอ .บต. เพื่อ

ประกอบในรายงานสถานการณดานเด็กและผูหญิง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต

 ปรับปรุงแกไขรูปเลมรายงานสถานการณดานเด็ก

และสตรีใน จชต.

 รวมกิจกรรมการสรางโอกาสใหเยาวชนดานการ

พัฒนาอาชีพดวยอาหาร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 ประชุมรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดยะลาเพื่อ

เตรียมความพรอมการชวยเหลือเด็ก เยาวชนที่ติด

เชื้อ โควิด-19 ณ ศอ.บต.

 ตรวจรับของจากยูนิเซประเทศไทย เพื่อนําไป

บริจาคใหเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

 ลงพื้นที่ใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน กลุม

เปราะบางที่ไดรับผลกระทบจากดควิด-19 ในพื้นที่

จังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี
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รวมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ติดตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติดานสตรีกับ

การสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อชวยเหลือครอบครัวที่

ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอรามัน

 ลงพื้นที่มอบคูมือคุมครองสิทธิในพื้นที่จังหวัด

ปตตานีและนราธิวาส

 เตรียมขอมูล เพื่อสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวของ

ในการนําเสนอรายงาน Universal Periodic 

Review (UPR) รอบที3่ ดวยวาจาของไทย

 เปนวิทยากร บรรยายเรื่อง เยาวชนกับมุมมองทาง

เพศในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย กรรมการสภา

ที่ปรึกษา ศอ.บต. ดานเด็กและเยาวชน

 อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบและการเลา

เรื่องผานเฟสบุค

 รวมประชุมวางแผนการดําเนินงานการเยียวยา

เด็กกับการเรียนออนไลนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. รวมกับ 

ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 สงขลา

เตรียมงานการจัดจัดกิจกรรมวันยุติความรุนแรง

ตอสตรีสากลและวันสิทธิสากลครั้งที่ 7 จังหวัด

ชายแดนภาคใต

 จัดกิจกรรมรณรงควันยุติความรุนแรงตอสตรีสากล

 สนับสนุนการจัดประชุมขับเคลื่อยโครงการดืองัน

ฮาตี โดยมีที่ปรึกษาดานพัฒนาสังคม

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

 สรุปรายงานสมัชชาเด็กและเยาวชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

 สํารวจความตองการใชพัสดุที่เกี่ยวของใน

ปงบประมาณ 2565

 รับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดชายแดน

ภาคใต

 รวมดําเนินการเปนพิธีกรออนไลน การสรางตลาด

ออนไลน

 ตรวจรับสิ่งของบริจาคจากยูนิเซฟประเทศไทย

 จัดทําโครงการ การลงพื้นที่ประชุมบูรณาการดาน

เด็กเยาวชนและสตรี ในจังหวัดสตูล
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รวมกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นกลุมเพศทางเลือก

 ณ จ.สงขลา

 ลงพื้นที่แจกของใหเครือขายในจังหวัดนราธิวาส

และปตตานี

 -สบันสนุนขอมูลสิทธิมนุษยชนเด็กและสตรี ผช.

เลขาธิการ ศอ.บต. รวมประชุมกับ กองการ

ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

 รับคณะ ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

 และผูแทนพิเศษรัฐบาล ติดตามการดําเนินงาน

ดานเด็กและสตรี กลุมเปราะบางในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต

 สรุปรายงานการรับคณะ ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกรัฐบาล และผูแทนพิเศษรัฐบาล ติดตาม

การดําเนินงานดานเด็กและสตรี กลุมเปราะบาง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

 ลงพื้นที่ตําบลกลไกคุมครองเด็กตําบลทาสาป ใน

การดําเนินการโรงเรียนตนแบบดานการจัดการการ

เปดเรียนในสถานการณโควิด-19

ลงพื้นที่ พบปะเครือขายสตรีจังหวัดปตตานี พรอม

 ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกรัฐบาล และผูแทน

พิเศษรัฐบาล รองโฆษกรัฐบาล และผูแทนพิเศษ

รัฐบาล

 ลงพื้นที่ตําบลกลไกคุมครองเด็กตําบลโฉลง

 ประชุมคณะกรรมการ ศป.ดส. ครั้งที่4/2565

 รวมกิจกรรมสานสัมพันธ LGBTQ จังหวัดปตตานี

 รวมการประชุมการสื่อสารเชิงกลยุทธดานเด็ก

และสตรีในบริบทพื้นที่ชายแดนใต ณ สมาคมเด็ก

และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต (กลุมลูกเหรี

ยง) รวมกับผูชวยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) 

นางสาวซอฟยะ สามะ เจาหนาที่ประจําศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 ติดตอประสานงานคณะกรรมการศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

 ดําเนินการเสนอบันทึกขอความอนุเคราะหคํานํา

จากเลขาธิการ ศอ.บต.
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ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

 จัดเก็บขอมูล ภาพนิ่งจากเครือขายลงพื้นที่มอบ

ของที่ไดรับความอนุเคราะหจากยูนิเซฟ

 ดําเนินการรับพัสดุที่อนุเคราะหจากยูนิเซฟ

 ดําเนินการเสนอหนังสือผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 ดําเนินการรางหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ

ศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัด

ชายแดนภาคใตครั้งที่ 

 ดําเนินการรางสรุปรายงานการประชุม

 ลงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต

 ประชุมเตรียมงานวันสิทธิเด็กสากล

 ติดตอประสานงานคณะกรรมการรวมแลกเปลี่ยน

เสวนาออนไลน

 เสวนาออนไลน ความรุนแรงตอเด็กและผูหญิงใน

สถานการณความไมสงบและโควิด - 19

 รวบรวมขอมูล ศูนยประสานงานดานเด็กและสตรี

ในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรุปรายงาย

ประจําป 2564

 ดําเนินการแกไขหนังสือบันทึกรายงานผลการ

ดําเนินงานตามมติสมัชชาเด็กและเยาวชน

แหงชาติประจําป 2564

 ดําเนินการจัดเก็บเอกสารประจําศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

 ติดตอประสานงานเครือขาย และมอบของที่ไดรับ

ความอนุเคราะหจากองคการยูนิเซฟ

 ดําเนินการรางบันทึกขอความอนุเคราะหไอทีเพื่อ

จัดเตรียมอุปกรณและสถานที่จัดประชุมออนไลน

  ดําเนินการติดตอประสานงานทีมเลขา ศูนย

ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน

ภาคใต เพื่อจัดประชุม

 เก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต

 ดําเนินการประชุมยอยทีมเลขาศูนยประสานงาน
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ประชุมประจําเดือน

 ดําเนินการสงหนังสือภายนอก

 ดําเนินการรางบันทึกขออนุมัติเดินไปราชการ ณ 

พื้นที่จังหวัดสตูล

 ดําเนินการสงแบบเสนอประวัติสตรีดีเดน 

ประเภทบุคคลและองคกรหนวยงานดีเดน

 รางหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเขา

รวมประชุมคัดเลือกสตรี และหนวยงานองคกร

ดีเดน

 เขารวมกิจกรรมการดําเนินงานฯสมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาพัชรกิติฯ

 รางหนังสือเชิญประชุมหารืองานดานเด็กและสตรี

ในจังหวัดชายแดนภาคใต

 ตอนรับผูแทนพิเศษรัฐบาลและรวมประชุมหารือ

งานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต

 รางหนังสือภายในเชิญอธิบดีกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวประชุมเพื่อรับทราบผลการ

ดําเนินงานและความกาวหนาในการขับเคลื่อนงาน

ของศูนยประสานงานดาน เด็กและสตรีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

 ประชุมเตรียมตอนรับผูแทนพิเศษรัฐบาล เพื่อพา 

คณะ ลงพื้นที่ในจังหวัดปตตานี

 รางหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการและ 

หนังสือขออนุญาตใชรถสวนกลาง ศอ.บต.

 ติดตามผูแทนพิเศษ และ คณะ ในการขับเคลื่อน

งานของกรรมการผูแทนพิเศษรัฐบาล ในการ

แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดานประสาน

การมีสวนรวม ณ พื้นที่จังหวัดปตตานี

 รางหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ ศป.ดส. 

ครั้งที่ 4/2565และรวมตอนรับรองอธิบดีกรม

กิจการสตรีและสถาบัน

 ประชุมคณะกรรมการ ศป.ดส. ครั้งที่ 4/2565

และรวมตอนรับรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

นางสาวรูสลีนา สาเล็ง เจาหนาที่ประจํา

ศูนยบริการใหคําปรึกษาเสริมพลังสตรี

 รับเรื่องรองเรียนผูหญิงที่ไดรับผลกระทบความ

รุนแรงในครอบครัว 

 บันทึกขอมูล "แบบสรุปเคส" ที่มารองเรียน 

 บันทึกขอมูล "วิเคราะหแยกประเด็นความรุนแรง" 

 บันทึกขอมูล "แยกประเด็นความรุนแรง เพื่อสง

ตอ" 

 บันทึกขอมูล "สถิติประเภทการใชความรุนแรง" 

 บันทึกขอมูล "รายงานเคสแยก อายุ การศึกษา 

อาชีพ

 บันทึก "จํานวนผูเขาใชบริการศูนยบริการให

คําปรึกษาเสริมพลังสตร"ี ประจําเดือนมกราคม 

2565

 ถายเอกสาร ใบสําคัญตางๆ หลักฐานเพิ่มเติมของ

ผูมารองเรียน

 ตรวจสอบขอมูลผูมารองเรียนใหครบถวนตาม

แบบฟอรม
วางแผนการชวยเหลือผูมารองเรียน ตามลําดับ

ความเรงดวน

 รวมวิจารณาประเด็นการจัดการไกลเกลี่ยผูมา

รองเรียนกับทีมกรรมการไกลเกลี่ย สนง.

คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

 ปรึกษาทีมกรรมการไกลเกลี่ย สนง.

คณะกรรมการอิสลามจ.นราธิวา เพื่อประเมิน

 จัดทํารายงานประจําเดือนผูมารองเรียน 

ประจําเดือนมกราคม 2565

 งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบมาย (ฝากเช็คที่

ธนาคาร,ถายเอกสาร,ติดตองานที่ไปรษณี,ตรวจ

ใบสําคัญรับเงิน,ฯลฯ) 

 รวมวิจารณาประเด็นการจัดการไกลเกลี่ยผูมา

รองเรียนกับทีมกรรมการไกลเกลี่ย สนง.

คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

5.3 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติดานสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและ

ความมั่นคง 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

5.3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติดานสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและ

ความมั่นคง ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค เพื่อพิจารณาการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพสตรีเพื่อ

สันติภาพที่ยั่งยืน : การปองกันความรุนแรงและการสงเสริมสังคม

สมานฉันทในสังคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมกับ UN 

Women

20,375.00 คณะอนุกรรมการ

และผูเกี่ยวของ

10 26 6 42 15 27 ต.ค. 2564 

ณ หองประชุมริบบิ้นขาว 

ผานระบบการ

ประชุมออนไลน 

( Zoom Meeting)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการ

เสริมสรางศักยภาพสตรีเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน : 

การปองกันความรุนแรงและการสงเสริมสังคม

สมานฉันทในสังคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยโครงการดังกลาวจะมีการ

หารือรายละเอียด และเริ่มโครงการเมื่อ สค. ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก UN Women 

เรียบรอยแลว

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

 ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความ

ยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 153,261,500

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัว   - เชิงปริมาณ  1) จํานวนผูเขารวม กลุมปาหมาย และบุคลากร สค. ที่

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมพลัง

ครอบครัวแมเลี้ยงเดี่ยวเขมแข็ง พัฒนาการจัด

สวัสดิการและบริการ 

และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนางาน

บริการศูนยบริการแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (150 คน)

2) จํานวนแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เขา

รับบริการจากศูนยบริการแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

(1,000 คน)

1. โครงการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนสวัสดิการแมเลี้ยงเดี่ยว (2,664,400 

บาท)

 - เชิงคุณภาพ 1) รอยละความพึงพอใจของกลุมเปาหมายแมเลียง

เดียวและครอบครัวที่เขารับบริการการดูแลและ

ชวยเหลือ รวมถึงการพัฒนาทักษะอยางครบวงจร (รอย

ละ 70)

2) มีขอเสนอแนะ/แนวทางจากการติดตามประเมินผล

และถอดบทเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการจัด

สวัสดิการศูนยบริการแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

(อยางนอย 2 แนวทาง)

   2,664,400 ไมมีผลการดําเนินงาน

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรี

และครอบครัว

(153,261,500 บาท)

 - เชิงปริมาณ  1) จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการเสริมสรางการ

พัฒนาอาชีพสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 

(12,000 คน)

 2) จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการเสริมสรางการ

พัฒนาอาชีพสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 

(1,300 คน)

 3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  มีการพัฒนา

คุณภาพใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของ

  2.1 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพอาชีพและธุรกิจดิจิทัลออนไลน 

(3,076,200 บาท)

 - เชิงคุณภาพ   1) รอยละของประชากรเปาหมายผานการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 80)

 2) รอยละของกลุมเปาหมายไดรับการเสริมสรางการ

พัฒนาอาชีพสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว (รอย

ละ 70)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

2.2 สงเสริมชองทางการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล (ทอฝน by พม.)    36,000.00 จนท.ชวย

ปฏิบัติงานดาน

สงเสริมการ

จําหนายสินคา

ออนไลน

1 1 2 เดือนตุลาคม 2564/กรม สค. จางเหมา จนท.ชวยปฏิบัติงานดานสงเสริมการ

จําหนายสินคาออนไลน เดือนตุลาคม 2564 

จํานวน 2 อัตรา

จางเหมา จนท.

 ชวย

ปฏิบัติงานดาน

สงเสริมการ

จําหนายสินคา

ออนไลน เดือน

ตุลาคม จํานวน

 2 อัตรา

จนท.ชวย

ปฏิบตังาน

ดานการ

สงเสริมการ

จําหนาย

สินคาออนไลน

 เดือนตุลาคม

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว 

และบรรลุวัตถุประสงค

กิจกรรม พม.สรางสุข ฟนฟูผูประสบภัย 19,650.00 "ผูบริหาร/

จนท.สค

บริษัท มะหาคัท

 จํากัด

ประชาชนที่

อาศัยในพื้นที่"

70 1 "1 ธ.ค. 2564

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

จัดกิจกรรม พม.สรางสุข ฟนฟูผูประสบภัย บริการ

ตัดผมฟรีใหแกประชาชน โดยทีมชางผมจาก 

บริษัท มะหาคัท จํากัด

ผูเขารวม

กิจกรรม 

จํานวน 70 คน

ประชาชนที่

อาศัยอยูใน

พื้นที่ ไดรับ

บริการดานจิต

อาสาจาก พม.

 และ

หนวยงาน

เครือขาย

ไดมีการจัดกิจกรรมดานจิตอาสา

 บริการประชาชนที่อาศัยอยูใน

พื้นที่ 

การแพรระบาดของโควิด 19 โดยจัด

กิจกรรมตามมาตรการของสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชางผม อพม.จิตอาสา พัฒนาสังคม 95,289.00 "ผูบริหาร/

จนท.สค

อพม.

บริษัท มะหาคัท

 จํากัด"

52 1 "16 ธ.ค. 2564

โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ"

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชางผม อพ

ม.จิตอาสา พัฒนาสังคม

ผูเขารวมการ

ประชุมฯ 

จํานวน 52 คน

อพม. ได

แลกเปลี่ยน

ความรูจาก

การประชุมฯ

อพม. ไดรับความรูดานการ

บริการจิตอาสางานตัดผม ความรู

เบื้องตนดานการตัดผมใหแก

ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง

การแพรระบาดของโควิด 19 โดยจัดประชุม

ตามมาตรการของสาธารณสุข และใหมีการ

ตรวจ ATK ใหแกผูเขาอบรมทุกคน

จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานดานสงเสริมการจําหนายสินคาออนไลน 36,000.00 เจาหนาที่ชวย

ปฏิบัติงานดาน

สงเสริมการ

จําหนายสินคา

ออนไลน จํานวน

  2 อัตรา

1 1 2 ต.ค. 64 - ม.ค.65

กองคุมครองและพัฒนาอาชีพ "

จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานดานสงเสริมการ

จําหนายสินคาออนไลน

จํานวน  2 อัตรา เจาหนาที่ชวย

ปฏิบัติงาน

ดานสงเสริม

การจําหนาย

สินคาออนไลน

 จํานวน  2 

อัตรา

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว

มากขึ้น

การแพรระบาดของโควิด 19 สงผลใหตองมี

การปฏิบัติงานที่บาน

3. เวทีคนเกงสูตลาดแรงงานสรางอาชีพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

3.1  การจัดงานแถลงขาว การเผยแพรและประชาสัมพันธ 250,000 (อยู

ระหวางการตรวจ

รับ)

ผูบริหาร

เจาหนาที่ พม. 

ผูแทนกรม

อนามัย กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน 

สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ(องคการ

มหาชน) 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

กํากับ

หลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

 สมาคมวิชาชีพ

ชางทําผมไทย 

และกลุมบาน

หนาพระลาน ผู

อบรมหลักสูตร

80 7 27 ต.ค. 64 กระทรวง พม. จัดงานแถลงขาว โครงการชางผมอุนใจ by พม. 

"ใหผมพลิกชีวิตคุณ"

วัตถุประสงคเพื่อ

1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน

2. เพื่อปรับเปลี่ยน และยกระดับทักษะการฝก

อาชีพชางผมใหแกกลุมเปาหมาย

3. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพชางทําผมไทยสู

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

งานแถลงขาว

โครงการชาง

ผมอุนใจ by 

พม. "ใหผม

พลิกชีวิตคุณ" 

โดยมี รมว.พม.

 เปนประธาน 

ผูเขารวมงาน

ไดรับ

ประโยชนอะไร

การประชาสัมพันธโครงการชาง

ผมอุนใจ by พม. "ใหผมพลิก

ชีวิตคุณ"

1. การจํากัดจํานวนคนในการรวมกลุมทํา

กิจกรรมตามมาตรการของ ศปค. โดยไดทํา

หนังสือขออนุญาตตอสํานักงานเขตปอม

ปราบในการจัดกิจกรรมดังกลาว 2. การสง

ขาวประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 

แทนการเชิญนักขาวมารวมงาน

ประชุมหารือรวมกับมะหาคัท ผูบริหาร เจา

หนาที่สค. และ

ทีมมะหาคัท

18 1 2/11/64 ผานระบบ Zoom 

Meeting

หารือการจัดโครงการ Social Care by พม. ครั้งที่

 3

มีผูเขารวม

ประชุม 18 คน

การจัด

โครงการ 

Social Care 

by พม.อาสา 

ครั้งที่ 3

ความรวมมือระหวาางหนวยงาน

ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

รวมกับบริษัทมะหาคัท

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือการจัดงาน ICONSIAM World of Gifts 2021 ผูบริหาร เจา

หนาที่สค. และที

 ICONSIAM

36 5/11/64 ประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือการจัดงาน ICONSIAM World of 

Gifts 2021 iระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65

มีผูเขารวม

ประชุม 36 คน

การเขา

รวมงาน 

ICONSIAM 

World of 

Gifts 2021

การสงเสริมการจําหนาย

ผลิตภัณฑของหนวยงานในสังกัด

 พม.

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือ เรื่องสปากระเปา ผูบริหาร 

เจาหนาที่ สค. 

และหนวยงาน 

พม.

6 1 12/11/64 Zoom Meeting ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรสปา

กระเปา

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 6 คน

การจัดอบรม

หลักสูตรสปา

กระเปา

ความรวมมือระหวางหนวยงาน

ในการพัฒนาอาชีพสปากระเปา

รวมกับ ICONSIAM

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

การประชุมคณะทํางานโครงการอุนใจอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2564 คณะทํางาน

โครงการอุนใจ

อาสา พัฒนา

อาชีพ

28 1 12/11/64 Zoom Meeting การประชุมคณะทํางานโครงการอุนใจอาสา 

พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2564

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 28 คน

การประชุม

คณะทํางาน

โครงการอุนใจ

อาสา พัฒนา

อาชีพ ครั้งที่ 

4/2564

การดําเนินโครงการอุนใจอาสา

พัฒนาอาชีพในป 2564-2565

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

การประชุมทีมชํานาญการพิเศษเพื่ออบรมชางผมให อพม. ผูบริหาร 

เจาหนาที่ สค.

31 16/11/64 Zoom Meeting การประชุมทีมชํานาญการพิเศษเพื่ออบรมชางผม

ให อพม.

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 31 คน

แนวทางการ

จัดอบรมชาง

ผมให อพม.

การจัดหากลุม อพม. เพื่อเขารับ

การอบรมชางผม

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมชี้แจงการจัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพชางผมอุนใจ by พม. ใหผมพลิก

ชีวิตคุณ รวมกับผูแทนชลาชล

เจาหนาที่ สค./

ศูนยเรียนรู จ.

นนทบุรีและ

สถานคุมครอง

บานเกร็ด

ตระการ/บาน

ศรีสุราษฎร/

บานสองแคว 

และผูแทนชลา

ชล

22 1 17/11/64 Zoom Meeting ประชุมชี้แจงการจัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพชางผมอุน

ใจ by พม. ใหผมพลิกชีวิตคุณ รวมกับผูแทนชลาชล

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 22 คน

แนวทางการ

จัดสอบคุณวุฒิ

วิชาชีพชางผม

อุนใจ by พม. 

ใหผมพลิก

ชีวิตคุณ ใน 4 

จังหวัด

เพื่อยกระดับทักษะอาชีพชางทํา

ผม

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือ เรื่องสปากระเปา ผูบริหาร/

เจาหนาที่และ

ทีมICONSIAM

6 1 18/11/64 Zoom Meeting ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรสปา

กระเปา

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 6 คน

การจัดอบรม

หลักสูตรสปา

กระเปา

ความรวมมือระหวางหนวยงาน

ในการพัฒนาอาชีพสปากระเปา

รวมกับ ICONSIAM

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือโครงการสรางเชฟอาหารไทย by พม. รวมกับโลตัส ผูบริหาร/

เจาหนาที่ สค. 

และทีมโลตัส

17 1 19/11/64 Zoom Meeting การประชุมหารือโครงการสรางเชฟอาหารไทย by

 พม. รวมกับโลตัส

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 17 คน

เพื่อตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน

โดยการสราง

อาชีพและ

รายไดใหกับ

ประชาชน

ความรวมมือระหวางหนวยงาน

ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

รวมกับโลตัส

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือ รวมกับ AIS ผูบริหาร/

เจาหนาที่ สค. 

และ AIS

7 1 22/11/64 Zoom Meeting ประชุมหารือการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

 โครงการอุนใจอาสา พัฒนาอาชีพรวมกับ AIS

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 7 คน

การจัดทํา

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

โครงการอุนใจ

อาสา พัฒนา

อาชีพ

หารือแบบสอบถามความพึง

พอใจอุนใจอาสา

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

แถลงขาวโครงการสรางเชฟไทยอาหารไทย by พม. (Professional Thai 

Chef by MSDHS)

240000 ผูบริหาร พม. 

และเจาหนาที่/

สถาบันการ

อาหารไทย/

โลตัส และ

สื่อมวลชน

150 2 29/11/1964 กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย

การจัดแถลงขาวโครงการสรางเชฟไทยอาหารไทย

 by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS)

มีผูเขารวมงาน

 จํานวน 150 

คน

เพื่อตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน

โดยการสราง

อาชีพและ

รายไดใหกับ

ประชาชน

ประชาสัมพันธโครงการสรางเชฟ

ไทยอาหารไทย by พม. 

(Professional Thai Chef by 

MSDHS)

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด 19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

ประชุมหารือของขวัญมาบุญครอง "ผูบริหาร/

เจาหนาที่ สค.

เจาหนาที่ พม."

24 2 ธ.ค.64 ประชุมผานทางzoom 

meeting

ชี้แจงแนวทางการเขารวมจําหนายผลิตภัณฑใน

งาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจไดบุญ 

ครั้งที่ 3 

มีผูเขารวมงาน

จํานวน 24 คน 

ผูแทนจาก

หนวยงาน

ภายใต พม. 

จํานวน 6 

หนวยเขารวม

ประชุม ไดแก 

สค. พก. ดย. 

พส. ผส. และ 

กคช.

แนวทางการเขารวมจําหนาย

ผลิตภัณฑในงาน Gift to Give 

มหกรรมของขวัญถูกใจไดบุญ 

ครั้งที่ 3 

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

พิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการสรางเชฟอาหารไทย by พม. คณะกรรมการ

โครงการสราง

เชฟอาหารไทย 

by พม. 

(Professional 

Thai Chef by

 MSDHS) กรม

กิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว

12 2 7 ธ.ค.64 ประชุมผานทางzoom 

meeting

ประชุมคณะกรรมการโครงการสรางเชฟอาหาร

ไทย by พม. ครั้งที่ 1/2564

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 12 คน 

คณะ

กรรมการฯ 

พิจารณา

คัดเลือก

ผูเขารวม

อบรมผูเขารวม

โครงการสราง

เชฟอาหารไทย

 by พม.

รายชื่อผูเขารวมอบรมผูเขารวม

โครงการสรางเชฟอาหารไทย by

 พม.

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

หารือการขับเคลื่อนหลักสูตร Butler ป 2565 "ผูบริหาร/

เจาหนาที่ สค.

ศูนยเรียนรูฯ จ.

ชลบุรี

ศูนยเรียนรูฯ จ.

สงขลา"

6 13ธ.ค.64ประชุมผานทางzoom 

meeting

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร 

Butler ป 2565

มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

10 คน

ผูเขารวม

ประชุมรวมกัน

 3 หนวยงาน 

ไดแก กคอ. 

ศูนยเรียนรูฯ 

สงขลา และ

ศูนยเรียนรูฯ 

ชลบุรี

เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน

หลักสูตร Butler ป 2565

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการอบรมโครงการสรางเชฟอาหาร

ไทย by พม. ครั้งที่ 2/2564

คณะกรรมการ

โครงการสราง

เชฟอาหารไทย 

by พม. 

(Professional 

Thai Chef by

 MSDHS) กรม

กิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว

9 14 ธ.ค.64ประชุมผานทางzoom

 meeting

ประชุมคณะกรรมการโครงการสรางเชฟอาหาร

ไทย by พม. ครั้งที่ 2/2564

มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

9 คน 

คณะ

กรรมการฯ 

พิจารณา

คัดเลือก

ผูเขารวม

อบรมผูเขารวม

โครงการสราง

เชฟอาหารไทย

 by พม.

รายชื่อผูเขารวมอบรมผูเขารวม

โครงการสรางเชฟอาหารไทย by

 พม.

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

ปฐมนิเทศโครงการสรางเชฟอาหารอาหารไทย by พม. "ผูบริหาร/

เจาหนาที่ สค.

และผูเขารวม

โครงการ"

96 1 15 ธ.ค.64ประชุมผานทางzoom

 meeting

การปฐมนิเทศโครงการสรางเชฟอาหารอาหารไทย

 by พม.

มีผูเขารวมงาน

จํานวน 96 คน 

ปฐมนิเทศผู

ผานการเขา

คัดเลือก

โครงการสราง

เชฟอาหาร

อาหารไทย by

 พม.

ผูเขารวมโครงการไดรับทราบ

และเขาใจแนวทางการอบรม

โครงการ

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

ประชุมหารือ เรื่องสปากระเปา "ผูบริหาร

เจาหนาที่ สค.

สถานคุมครองฯ

 บานเกร็ด

ตระการ

ผูแทนรานสปา

กระเปา"

12 2 21 ธ.ค.64ประชุมผานทางzoom

 meeting

ประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรสปากระเปา มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

12 คน 

ประชุมหารือ

การจัดอบรม

หลักสูตรสปา

กระเปา

การจัดอบรมหลักสูตรสปากระเปา เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

ประชุมหารือแนวทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของหนวยงานใน พม. "ผูบริหาร พม.

เจาหนาที่ พม."

62 22 ธ.ค.64ประชุมผานทางzoom

 meeting

การประชุมหารือแนวทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑของหนวยงานใน พม.

มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

62 คน 

การประชุม

หารือแนวทาง

การจัด

จําหนาย

ผลิตภัณฑของ

หนวยงานใน 

พม. รวมกัน

ระหวาง

หนวยงานใน 

พม.

เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาในหนวยงาน 

พม. รวมถึงการจัดจําหนาย

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

การประชุมขอราชการกองคุมครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนางานดานการสงเสริมอาชีพฯ

15200          

หมายเหตุ 

งบประมาณ

รายจายประจําป

งบประมาณ65 

แผนงานพื้นฐาน

ดานการสรางโอ

สากและความเส

อมภาคทางสังคม

ผลผลิตบริหาร

จัดการคุณภาพ

การดําเนินงาน

ดานสตรีและ

ครอบครัวกิจกรรม

หลักพัฒนา

คุณภาพการริหาร

จัดการงานดาน

สตรีและครอบครัว

"ผูบริหาร

เจาหนาที่ กคอ.

ศูนยเรียนรูฯ

สถานคุมครองฯ"

40 26 - 27 ธ.ค.64ศูนยเรียนรูฯ 

นนทบุรี กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวและประชุมผาน

ทาง zoom meeting

การประชุมขอราชการกองคุมครองและพัฒนา

อาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานดานการ

สงเสริมอาชีพฯ จํานวน 2 วัน

มีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

12 คน 

การประชุมขอ

ราชการกอง

คุมครองและ

พัฒนาอาชีพ 

เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนา

งานดานการ

สงเสริมอาชีพ

ฯ รวมกับศูนย

เรียนรูฯ และ

สถานคุมครองฯ

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางาน

ดานการสงเสริมอาชีพฯ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ

เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 จึงไม

สามารถเขารวมประชุมได

การประชุมคณะทํางานโครงการอุนใจอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2565 คณะทํางาน

โครงการอุนใจ

อาสา พัฒนาอาชีพ

30 1 5/มกราคม/65 Zoom Meeting การประชุมคณะทํางานโครงการอุนใจอาสา 

พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2565

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 30 คน

การประชุม

คณะทํางาน

โครงการอุนใจ

อาสา พัฒนา

อาชีพ ครั้งที่ 

1/2565

แนวทางการจัด workshop 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือเทียนหอม ผูบริหาร/เจาหนาที่

 พม.

 ศุนยเรียนรูฯ 

ลําปาง

16 7/มกราคม/65 Zoom Meeting ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการทําเทียนหอม มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 16 คน

การพัฒนา

หลักสูตรการ

ทําเทียนหอม

ของศูนย

เรียนรูฯ

เพื่อหารือแนวทางความรวมมือ

ในการพัฒนาหลักสูตรการทํา

เทียนหอม

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting

การประชุมนโยบายขอราชการ และการติดตามงบประมาณศูนยเรียนรูฯ 

และสถานคุมครองฯ

ผูบริหาร/เจาหนาที่

 กคอ.

 ศูนยเรียนรูฯ 

และสถาน

คุมครองฯ

47 13/มกราคม/65 หองประชุม 

Warroom และ Zoom Meeting

ประชุมนโยบายขอราชการ และการติดตาม

งบประมาณศูนยเรียนรูฯ และสถานคุมครองฯ

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 47 คน

การประชุม

นโยบายขอ

ราชการ และ

ติดตามการใช

จาย

งบประมาณ 

ของศูนย

เรียนรูฯ และ

สถานคุมครองฯ

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

และติดตามงบประมาณศูนย

เรียนรูฯ และสถานคุมครองฯ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

ปฐมนิเทศนอบรมการตัดตอคลิปวีดิโอดวยสมารทโฟน เจาหนาที่ กคอ.

 ผูเขารวมอบรม

51 24/1/65 Zoom Meeting ปฐมนิเทศนผูเขารวมอบรมการตัดตอคลิปวีดิโอ

ดวยสมารทโฟน

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 24 คน

ชี้แจงแนว

ทางการ

เตรียมความ

พรอมอบรม

การตัดตอ

คลิปวีดิโอดวย

สมารทโฟน

ผูเขารวมอบรมไดมีการเตรียม

ความพรอมกอนเขาอบรมการ

ตัดตอคลิปวีดิโอดวยสมารทโฟน

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting

ประชุมหารือเรื่องเพจจําหนายสินคาทอฝน by พม. ผูบริหาร/เจาหนาที่

 กลุมสงเสริมและ

พัฒนา กคอ.

15 24/มกราคม/65 Zoom Meeting ประชุมหารือชองทางการจําหนายสินคาทอฝน by

 พม. ในรูปแบบออนไลน

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 15 คน

แนวทางการ

ทําเพจ

จําหนาย

สินคาทอฝน 

b  

เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา

ทอฝน by พม. ในรูปแบบ

ออนไลน

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน

สําหรับการสงเสริมอาชีพ

8,370 เจาหนาที่ สค./

ศูนยเรียนรูและ

สถานคุมครอง

116 27/มกราคม/65 ศูนยเรียนรูฯ 

นนทบุรี และ Zoom Meeting

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช

เทคโนโลยีในยุคปจจุบันสําหรับการสงเสริมอาชีพ

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 116 คน

การบรรยาย 

เรื่อง การตัด

ตอวีดิโออยาง

งายดวย

สมารทโฟน 

และอุปกรณ 

วิธีการตั้งคา

อุปกรณและ

ระบบสําหรับ

การไลฟสด 

การไลฟสดที่

มี

ประสิทธิภาพ

และเขาถึง

กลุมเปาหมาย

เพื่อยกระดับทักษะและพัฒนา

ศักยภาพการใชเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบันสําหรับการสงเสริมอาชีพ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน

สําหรับการสงเสริมอาชีพ

8,370 เจาหนาที่ สค./

ศูนยเรียนรูและ

สถานคุมครอง

116 27/มกราคม65 ศูนยเรียนรูฯ 

นนทบุรี และ Zoom Meeting

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช

เทคโนโลยีในยุคปจจุบันสําหรับการสงเสริมอาชีพ

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 116 คน

การบรรยาย 

เรื่อง การตัด

ตอวีดิโออยาง

งายดวย

สมารทโฟน 

และอุปกรณ 

วิธีการตั้งคา

อุปกรณและ

ระบบสําหรับ

การไลฟสด 

การไลฟสดที่

มี

ประสิทธิภาพ

และเขาถึง

กลุมเปาหมาย

เพื่อยกระดับทักษะและพัฒนา

ศักยภาพการใชเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบันสําหรับการสงเสริมอาชีพ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

การประชุมเรื่องการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ ของกลุมเปาหมายในหนวยงาน

กระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2565

ผูบริหาร/เจาหนาที่

 กระทรวง พม./

 ศูนยเรียนรูฯ

177 4/กุมภาพันธ/65 Zoom Meeting การประชุมการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ ของ

กลุมเปาหมายในหนวยงานกระทรวง พม. ครั้งที่ 

1/2565

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 177 คน

การประชุม

เรื่องการ

พัฒนาอาชีพ

ผลิตภัณฑ 

ของ

กลุมเปาหมาย

ในหนวยงาน

กระทรวง พม.

 ครั้งที่ 1/2565

เพื่อพิจารณาปรับปรุง/แกไข 

แผนการพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ

ของกลุมเปาหมาย ในหนวยงาน

กระทรวง พม. ตามขอสั่งการ 

ขอเสนอแนะของ รมว.พม.

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผาน Zoom 

Meeting

ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ "ผูบริหาร/

เจาหนาที่ กคอ.

สนง.สงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสุโขทั

ยธรรมาธิราช

"

18 2 22/กุมภาพันธ/65 Zoom 

Meeting

ประชุมหารือการพัฒนาชองทางการจําหนาย

ผลิตภัณฑระหวาง สค. กับ สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ มสธ.

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 18 คน

ประชุมหารือ

ความรวมมือ

ระหวาง สค. 

กับ สํานักงาน

สงเสริม

เศรษฐกิจ

ดิจิทัล (DEPA)

 และ มสธ.

แนวทางความรวมมือในการ

สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรที่

เปนครูฝกอาชีพของศูนยเรียนรูฯ

 และสถานคุมครองฯ และ

พัฒนากลุมอาชีพใหมีความรู 

ทักษะดิจิทัล และสามารถหา

ชองทางจําหนายได

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

 โควิด-19 จึงตองประชุมผานZoom 

Meeting

การประชุมนําเสนอแผนการดําเนินงานและติดตามผลการเบิกจาย ผูบริหาร

 เจาหนาที่ กคอ.

 ศูนยเรียนรู 8 แหง

 สถาน 4 แหง

42 - 14 มีนาคม  65 Zoom Meeting การประชุมนําเสนอแผนการดําเนินงานและ

ติดตามผลการเบิกจายของศูนยเรียนรูฯ และ

สถานคุมครองฯ

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 42 คน

นําเสนอ

แผนการ

ดําเนินงาน

และติดตาม

ผลการ

เบิกจายของ

ศูนยเรียนรูฯ 

และสถาน

คุมครองฯ

ขอสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินงาน

และการเบิกจายงบประมาณของ

ศูนยเรียนรูฯ และสถานคุมครองฯ

ประชุมผานระบบ zoom Meeting

ประชุมหารือขับเคลื่อน Butler ผูบริหาร/เจาหนาที่

 สค.

 ศูนยเรียนรูฯ 

สงขลา 

 ศูนยเรียนรูฯ 

ชลบุรี

 มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต

28 1 14 มีนาคม 65 Zoom Meeting ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการฝกอาชีพ 

Butler

ผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 28 คน

แนวทางการ

ขับเคลื่อนการ

ฝกอาชีพ 

Butler 

ปงบประมาณ 

2565

แนวทางการขับเคลื่อน Butler 3

 โครงการ ไดแก

 1.ยกระดับสมรรถนะบัตเลอร

 2.อบรมผูสนใจประกอบ

อาชีพบัตเลอรหนาใหม

 3.อบรมบัตเลอรใน 3 จังหวัด

ภาคใต

ประชุมผานระบบ zoom Meeting

การประชุมคณะทํางานอุนใจ อาสาพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ผูบริหาร/เจาหนาที่

 พม.

 ผูบริหาร/

เจาหนาที่ AIS

45 1 18 มีนาคม 65 Zoom Meeting การประชุมคณะทํางานอุนใจ อาสาพัฒนาอาชีพ 

ครั้งที่ 2/2565

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

 45 คน

ติดตามผลการ

ดําเนิน

กิจกรรมอุนใจ

อาสา พัฒนา

อาชีพ

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

Workshop



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

หารือการจัดอบรม onsite โครงการสรางเชฟอาหารไทย by พม ผูบริหาร/เจาหนาที่

 สค.

 ผูบริหารสถาบัน

การอาหารไทย

15 1 21 มีนาคม 65 Zoom Meeting ประชุมหารือการจัดอบรม onsite โครงการสราง

เชฟอาหารไทย by พม.

มีผูเขารวม

ประชุม จํานวน

15 คน

การจัดอบรม 

onsite 

โครงการสราง

เชฟอาหารไทย

 by พม.

แนวทางการจัดอบรม onsite 

และสอบปฏิบัติโครงการสราง

เชฟอาหารไทย by พม.

ประชุมผานระบบ zoom Meeting

ประชุมการขับเคลื่อนการใชไอทีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เจาหนาที่ สค.

 มสธ.

 สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 

(DEPA)

 สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ

 สถาบันการ

พยาบาลศรีสว

รินทิรา 

สภากาชาดไทย

15 4 29 มีนาคม 2565 Zoom Meeting ประชุมการขับเคลื่อนการใชไอทีเพื่อการพัฒนา

อาชีพของ พม.

ผูเขารวม

ประชุม จาก 5

 หนวยงาน

รวบรวม

หลักสูตรการ

ฝกอบรมอาชีพ

 ผานแผลต

ฟอรม

ออนไลนของ

หนวยงาน

เครือขาย

ประชาสัมพันธหนวยงาน พม. 

ใหทราบถึงหลักสูตรการ

ฝกอบรมอาชีพ ผานแผลตฟอรม

ออนไลนของหนวยงานเครือขาย

ประชุมผานระบบ zoom Meeting

หารือโครงการอบรมหลักสูตรบัตเลอร เพื่อการประกอบอาชีพในวัฒนธรรม

อาหรับ

ผูบริหาร/เจาหนาที่

 สค.

 ศูนยเรียนรูฯ 

สงขลา

 มหาวิทยาลัย

 ฟาฏอนี

 มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต

15 2 30 มีนาคม 2565 

 Zoom Meeting

การหารือโครงการอบรมหลักสูตรบัตเลอร เพื่อ

การประกอบอาชีพในวัฒนธรรมอาหรับ

ผูเขารวม

ประชุม 

จาก 4 

หนวยงาน

นําเสนอ

โครงการ

อบรม

ยกระดับสมร

รรถนะบัต

เลอรสําหรับ

การใหบริการ

ในตะวันออก

กลาง

แนวทางการจัดโครงการอบรม

ยกระดับสมรรรถนะบัตเลอร

สําหรับการใหบริการใน

ตะวันออกกลาง

ประชุมผานระบบ zoom Meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชางผม อพม. สูการชวยเหลือ

ชุมชน

233,200 ผูบริหาร สค.

 เจาหนาที่ สค.

 บริษัท มะหาคัท 

จํากัด

 อพม.

64 1 9-10/ มีนาคม 65/โรงแรมปรินซ

พาเลช กทม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชาง

ผม อพม. สูการชวยเหลือชุมชน ณ รร.ปรินซ

พาเลซ และการฝกปฏิบัติตัดและออกแบบทรงผม

 ณ ชุมชนสิริสาสน เขตดุสิตชุมชนสิริสาสน เขต

ดุสิต

อพม. 38 คน ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการ

ตัดและ

ออกแบบทรง

ผม การให

ความรูและทํา

กิจกรรมเพื่อ

สงเสริม

บทบาทของ 

อพม. กับการ

ชวยเหลือชุมชน

เพิ่อสงเสริมและพัฒนาให อพม. 

มีความรูและไดฝกปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการออกแบบทรงผม 

 ตัดผมสั้นและยาว รวมทั้งมี

ทัศนคติที่ดี และเขาใจบทบาท

ของ อพม. ในการชวยเหลือชุมชน

การตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยตรวจ atk 

ผูเขารวมงานทุกราย



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ 

ผลการดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 

งบประมา

ณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

งานแถลงขาวและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพใหแกสตรีและครอบครัว

376,640 ผูบริหาร พม

 .เจาหนาที่ สค

 ผูบริหาร และ

เจาหนาที่ ธกส.

 กลุมอาชีพ

100 1 16  มีนาคม 65 หองประชุมปกรณ

 อังคิงห ชั้น2 กระทรวงพม.

การแถลงขาวและลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกสตรี

และครอบครัว ระหวาง สค. กับ ธกส.

ผูเจาราวมงาน 

100 คน

การบรรยาย

ใหความรู

เกี่ยวกับ

การเงิน แหลง

ทุน และลง

นามบันทึก

ขอตกลงความ

รวมมือในการ

สงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ

ใหแกสตรีและ

ครอบครัว

เพื่อดําเนินการรวมกันในการ

สงเสริม พัฒนา และใหองค

ความรูเรื่องการเงิน การลงทุน 

และชองทางการเขาถึงเงินทุน 

(สินเชื่อ) เพื่อสงเสริมและพัฒนา

อาชีพ ผลิตภัณฑ และคุณภาพ

ชีวิต แกกลุมเปาหมาย

การตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยตรวจ atk 

ผูเขารวมงานทุกราย



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว

เพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง (กสค.)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  - เชิงปริมาณ  1) จํานวนประชากรเปาหมายที่มีสวน

รวม  ในกระบวนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสถาบันครอบครัว (2,000 คน)

    2) จํานวนหนวยงานที่ขับเคลื่อน

นโยบาย/มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ดานครอบครัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (70 หนวยงาน)

    3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  

มีการพัฒนาคุณภาพใหมีความทันสมัย

 ตรงตามความตองการของตลาด (20 

ชิ้น)

           7,498,700 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

(7,498,700 บาท)

 - เชิงคุณภาพ  1) รอยละครอบครัวผานเกณฑ

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง (รอยละ 

90)

1.1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวสูการ

ปฏิบัติ

-

1.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางบูรณาการ

ขับเคลื่อนงานดานครอบครัว (Family Friendly Society)

(วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติ

การดานครอบครัว พ.ศ. 2566-2570 และ (ราง) แนวทางการ

ขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว)

3,100.00 ผูทรงคุณวุฒิใน

คณะ กสค. 

นักวิชาการ 

ผูบริหารและ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ

4 17 21 วันที่ 9 มีนาคม 

2565 ณ หอง

ประชุม สค. (DWF 

Meeting Room) 

ชั้น 12

มติที่ประชุม ดังนี้ 

- ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 

2566-2570 ใหมีความครบถวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

 กยค. 

- มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน นาเชื่อถือและสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของกลยุทธและแผนงาน 

- มีขอเสนอแนะใหจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในคณธกรรมการ กยค.เพิ่มเติม

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตรที่ 2. การสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหารือแนวทางในการ

ขับเคลื่อนงานเพื่อนครอบครัว

วันที่ 2 พ.ย. 2564 

ณ หองประชุม 

Warroom ชั้น 3

ประชุมรายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคการ

ใหบริการระบบเพื่อนครอบครัว (Family Line) ครั้งที่ 9/2564

 ผานระบบ Zoom Meeting

ผูเขาใชบริการเว็บไซตเพื่อนครอบครัวทั้งสิ้น 

66,580 ครั้ง ขอรับคําปรึกษา จํานวน 307 กระทู 

ประเด็นที่ขอรับคําปรึกษามากที่สุด คือ สารพัน

เรื่องครอบครัว จํานวน 136 กระทู , รองลงมา 

กฎหมายดานครอบครัว จํานวน 102 กระทู ความ

รุนแรงในครอบครัว จํานวน 40 กระทู Talk with 

teen เพื่อนที่ไวใจ จํานวน 13 กระทู คลีนิกแมเลี้ยง

เดี่ยว จํานวน 9 กระทู สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรก

เกิด จํานวน 5 กระทู หางาน จํานวน 4 กระทู และ

งานฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 1 กระทู

- สมาชิกครอบครัวขอรับคําปรึกษา

มีความพึงพอใจจากการให

คําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญ

- ผูเขาใชบริการเว็บไซตเพื่อน

ครอบครัวสามารถนําองคความรูไป

ใชประโยชน

1.1.3 การพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการดานครอบครัว 4 22 26 วันที่ 4 พ.ย. 2564 

ณ หองประชุม 

Warroom ชั้น 3

ประชุมหารือการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือขับเคลื่อน

การใหบริการและความชวยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : 

Family Line ผานระบบ Zoom Meeting

1. จัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือขับเคลื่อนการ

ใหบริการและความชวยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : 

Family Line 16 หนวยงาน ซึ่งยังไมรวมหนวยงานที่กรมจะ

ดําเนินงานประสานความรวมมือเพิ่มเติม คือ กรมคุมครองสิทธิ

และสวัสดิการ เพื่อเปนเครือขายในการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกผูขอรับความชวยเหลือดานกฎหมายครอบครัว และ

ธนาคารแหงประเทศไทยหรือศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ 

กระทรวงการคลังเพื่อเปนเครือขายใหคําปรึกษาในเรื่องหนี้สิน

2. สง (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ใหทุกหนวยงานภาคี

เครือขายพิจารณา พรอมทั้งขอใหรวมกันเสนอชื่อหนวยงานที่

มีภารกิจที่สนับสนุนการใหบริการของระบบเพื่อนครอบครัว 

เพื่อจะไดประสานรวมเปนเครือขายเพิ่มเติม ซึ่ง สค. จะมีการ

จัดประชุมหารือการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมืออีกครั้ง

หนึ่ง

MOU 16 หนวยงาน ประกอบดวย 

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (สป.พม., สค., ดย., ผส., พก.)

 - กระทรวงงแรงงาน (กรมการจัดหางาน)

 - กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต, กรม

อนามัย)

 - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 - ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 - มูลนิธิสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม

 - สถาบันสงเสริมบทบาทพอแมเพื่อสังคม

 - สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย

 - สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

 - สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย

ฯ 

 - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

1.1.4  สมัชชาครอบครัว (การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

(76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร/การประชุม สมัชชาครอบครัว

ระดับชาติ ประจําป 2565)

7 60 67 วันที่ 19 พ.ย. 2564

 ณ หองประชุม War

 room ชั้น 3

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการใหคําปรึกษา

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ครั้งที่ 2/2564 ผาน

ระบบ Zoom Meeting

ผูเชี่ยวชาญรวมเสนอขอคิดเห็น ดังนี้

1. ใหมีระบบการแจงเตือนการปดเคส

2. ใหมีระบบที่สามารถดูไดวาผูขอรับคําปรึกษาอานขอความที่

ผูเชี่ยวชาญสงใหหรือยัง

3. ใหมีระบบแจงเตือนในการปดเคสเนื่องจากเมื่อผูเชี่ยวชาญ

ใหคําปรึกษาเรียบรอยแลว แตยังไมไดปดเคส เมื่อระยะเวลา

ผานไปหลายวันจึงยังคงอยูในสถานะกําลังใหคําปรึกษา จึง

ตองการใหทางระบบมีการแจงเตือน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

4. เนื่องดวยขอจํากัดของระบบและการเขาถึง ทําใหทั้งผูเให

บริการ และผูรับบริการเขาถึงไดยาก อยากใหระบบอํานวย

ความสะดวกแกผูรับบริการ และผูเขี่ยวชาญใหใชระบบไดงายขึ้น

5. ผูเชี่ยวชาญหองกฎหมายเสนอใหมีงบประมาณในการชวย

เรื่องดําเนินการฟองรอง

6. บางเคสไมสามารถปดไดในรระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะเปน

เคสตอเนื่อง และยังอยูในระหวางการใหคําปรึกษา

7. ผูเชี่ยวขชาญเสนอวาควรมี Supervisor ไวรับปรึกษาเคสที่มี

ความซับซอนมาก

8. ในระบบควรเพิ่มเติมขอความใหยินยอมเปดเผยขอมูลของ

เคสเพื่อการอํานวยความสะดวกในการชวยเหลือ

1.2 การสงเสริมกลไกและพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตรดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว

สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง

8 9 17 14 Dec 2564 การหารือความรวมมือระบบเพื่อนครอบครัว : Family LIne 

กับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังให สค . มีหนังสือเรียนปลัด

กระทรวงการคลังในขอบเขความรวมมือ 

1. การ Plug in ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line กับ 

ระบบศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง สายดวน 1359 (www.1359.go.th) เปนชองทางรับ

เรื่องราวรองทุกข รองเรียน แจงเบาะแสเกี่ยวกับการกูนอก

ระบบที่ผิดกฎหมาย

2. สนับสนุนสื่อองคความรูประเด็นหนี้สิน สําหรับเผยแพรใน 

www.เพื่อนครอบครัว.com และทาง Line Official account

 ประเด็น การบริหารการเงินสวนบุคคล การบริหารการเงิน

ธุรกิจขนาดยอม การจัดทําบัญชีครัวเรือน การจัดการปญหาหนี้

ในระบบ การจัดการปญหาหนี้นอกระบบ การเตือนภัยแชร

ออนไลน และองคความรูทางการเงินที่เปนประโยชนตอ

ครอบครัว รวมทั้งขอใหสงขอมูลประเด็นปญหาเกี่ยวกับหนี้สิน

ที่มีผูตั้งกระทูขอรับคําปรึกษาในระบบเพื่อนครอบครัว เพื่อ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะสนับสนุนสื่อไดสอดคลองกับ

ความตองการและประเด็นปญหาของผูรับบริการ

3. รวมเปนเครือขายลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ขับเคลื่อนการใหบริการและความชวยเหลือในระบบเพื่อน

ครอบครัว : Family Line

4. บูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลผูมีรายไดนอย ขอมูล

สวัสดิการแหงรัฐ กับระบบฐานขอมูลของ สค . เพื่อนํามา

วิเคราะหปญหาครอบครัวทั้งในมิติเศรษฐกิจ กับมิติสังคม

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังรวมเปนเครือขายใน

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line

ไดรับความรวมมือจากสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ไมวาจะเปน

ชองทางการรับเรื่องราวรอง

ทุกข รองเรียน แจงเบาะแส 

เกี่ยวกับการกูนอกระบบที่ผิด

กฎหมาย และการสนับสนุนสื่อ

องคความรูประเด็นหนี้สิน

สมาชิกผูขอรับคําปรึกษามีชองทาง

ขอรับคําปรึกษา และมีองคความรู

เกี่ยวกับหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

1.2.1 การขับเคลื่อนกลไกการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (76 

จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร

ผูดูแลระบบ 

(Admin) ใหม

3 19 19 16 Dec 2564 อบรมการใชงานระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ใหกับ

ผูดูแลระบบ (admin) ใหม ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก การ

ลงทะเบียน การเขาระบบ การรับเคส การปดเคส การสงตอ

เคส การปดเคสกรณีปนปวนหรือไมตรงตามภารกิจ การแกไข

ขอมูลสวนตัว และการใชงานใน Application Line My Shop

มีผูดูแลระบบ (Admin)  เพิ่มขึ้น จํานวน 9 คน ผูดูแลระบบคนใหมมีความรู

เบื้องตนในการใชงานระบบ

เพื่อนครอบครัว : Family Line

 และ Application Line My 

Shop

สมาชิกครอบครัวผูขอรับคําปรึกษา

ไดรับการสงตอขอมูลไปยัง

ผูเชี่ยวชาญที่ใหคําปรึกษาไดอยาง

รวดเร็ว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

1.2.2 การพัฒนาศักยภาพการใหคําปรึกษาเพื่อนครอบครัว กรมสอบสวนคดี

พิเศษ

1 11 12 17 Dec 2564 การหารือความรวมมือระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 

กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้

1. นําเพจเฟซบุก ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับ

ความเปนธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ Call center 

1202 ตอ 53601 ประชาสัมพันธในระบบเพื่อนครอบครัว

2. นํา Call center 1202 ตอ 53601 ขึ้นเปน Rich menu ใน

 Line เพื่อนครอบครัว

3. สนับสนุนบุคลากรรวมเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา

ประเด็นเรื่องหนี้สิน ในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line

4. สนับสนุนทางวิชาการ โดยสนับสนุนวิทยากรใหความรูเรื่อง

หนี้สินแกบุคลากร สค. และกลุมเปาหมายการใหบริการ 

รวมทั้งสนับสนุนสื่อองคความรูที่เกี่ยวของสําหรับเผยแพรใน 

www.เพื่อนครอบครัว.com และทาง Line Official account

5. รวมเปนเครือขายลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ขับเคลื่อนการใหบริการและความชวยเหลือในระบบเพื่อน

ครอบครัว : Family Line

กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมเปนเครือขายในระบบ

เพื่อนครอบครัว : Family Line

ไดรับความรวมมือจากกรม

สอบสวนคดีพิเศษเปนหนึ่ง

ชองทางในการชวยเหลือผู

ขอรับคําปรึกษา และองคความรู

 ประเด็น หนี้สิน

สมาชิกผูขอรับคําปรึกษามีชองทาง

ขอรับคําปรึกษา และมีองคความรู

เกี่ยวกับหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

1.2.3 กิจกรรมเปดตัวระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทาง

การเงิน

2 12 14 20 Dec 2564 การหารือความรวมมือระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 

กับศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ดังนี้ 

1. นําชองทางการใหความชวยเหลือของศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงิน ไดแก chatbot หมอหนี้เพื่อประชาชน

 ทางดวนแกหนี้ และ Call center 1213 ประชาสัมพันธใน

ระบบเพื่อนครอบครัว

2. สนับสนุนทางวิชาการ โดยสนับสนุนวิทยากรใหความรูดาน

การเงิน (Train the Trainer) แก เจาหนาที่และเครือขายของ 

สค. รวมทั้งสนับสนุนสื่อองคความรูที่เกี่ยวของสําหรับเผยแพร

ใน www.เพื่อนครอบครัว.com และทาง Line Official 

account

ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินรวมเปน

เครือขายในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line

ไดรับความรวมมือจากศูนย

คุมครองผูใชบริการทางการเงิน 

เกี่ยวกับความรูเรื่องหนี้สิน

สมาชิกครอบครัวมีองคความรู

เกี่ยวกับหนี้สิน

1.3 การแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาครอบครัว 1,400.00 อบต.บางไผ/ 

พมจ. /กรรมการ 

และเจาหนาที่

กองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะหตําบล

บางไผ

3 องคกร 12 พ.ย. 2564

ณ อบต.บางไผ จ.

ฉะเชิงเทรา

 - พมจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและ

แกไขปญหาตาง ๆ ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหตําบลบาง

ไผ และขอความรวมมือ สค.เขารวม

 - ลงพื้นที่ใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ กรรมการและเจาหนาที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห องคการบริหารสวนตําบลบางไผ 

กับการแกไขปญหาของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหตําบลบาง

ไผ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 - ที่ประชุมประกอบดวย นายทะเบียน พมจ. คณะกรรมการ

กองทุนฯ และผูแทนสมาชิก มีมติใหยกเลิกกองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะหตําบลบางไผ เนื่องจากมีปญหาสะสมมานาน และไม

สามารถดําเนินกิจการตอไปได

การใหบริการคําแนะนําปรึกษา

ทางกฎหมายเปนประโยชนตอ

การตัดสินใจของนายทะเบียน 

คณะกรรมการฯ และผุแทน

สมาชิก ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไข

ปญหากองทุนที่มีมานานจนได

ขอยุติ โดยไมเกิดความเสียหาย

กับทุกฝาย รวมทั้งประชาชนที่

เปนสมาชิก

ปญหาไดรับการแกไข และชวยลด

ความขัดแยงภายในชุมชน

1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อสงเสริม

และพัฒนาครอบครัว

1,648.00 สถานีตํารวจภูธร

เมืองอางทอง 

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณ

เมืองอางทอง และ

 พมจ.

3 องคกร 21 มกราคม 2565

ณ สํานักงาน

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห สหกรณ

เมืองอางทอง

พมจ.อางทอง ขอความรวมมือให สค. เขารวมประชุม

ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณเมืองอางทอง รวมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองอางทอง

3 องคกร การใหบริการคําแนะนําปรึกษา

ทางกฎหมาย เปนประโยชนตอ

การตรวจสอบขอเท็จจริง และ

การดําเนินคดีของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองอางทอง

ประชาชนที่เปนสมาชิกไดรับความ

เปนธรรม



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

8,925.00 นายทะเบียน 

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และ

สมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจ

สงเคราะหในพื้นที่

เทศบาล

นครสวรรค

3 ภาค

สวน

19 มกราคม 2565

ณ สํานักงาน

เทศบาลนคร

นครสวรรค

ลงพื้นที่ใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ กรรมการ และเจาหนาที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยสํานักงานเทศบาลนครสวรรค 

ไดเชิญใหเปนวิทยากรใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ .ศ. 2545 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ และนโยบาย

งานดานฌาปนกิจสงเคราะหในโครงการสงเสริม สนับสนุน

อบรมคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหในจังหวัดนครสวรรค ตามขอสั่งการของผูวาราชการ

จังหวัดนครสวรรค

3 ภาคสวน การใหความรูความเขาใจเพื่อ

การพัฒนาศักยภาพนาย

ทะเบียน กรรมการ และ

เจาหนาที่ ชวยใหการดําเนิน

กิจการสมาคมเปนไปอยาง

ถูกตอง และโปรงใสมากขึ้น

ประชาชนที่เปนสมาชิกไดรับความ

เปนธรรม

1.3.2 การนิเทศติดตามการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว 1,200.00 นายทะเบียน และ

ผูปฏิบัติงานใน

เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนื

อ และภาคอื่น ๆ 

พมจ.ทั่วประเทศ 

ผูบริหารและ

เจาหนาที่ สค. ทั้ง

สวนกลางและ

ภูมิภาค

59 80 3 142 73 23 กุมภาพันธ 2565. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนาย

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ และ

เจาหนาที่สมาคม/การฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ รุนที่ 1 ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

โดยใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 

ใหกับนายทะเบียนและผูปฏิบัติงาน พมจ. สมาคม  และ ศูนย

เรียนรูฯ สามารถดําเนินงานดานฌาปนกิจสงเคราะหไดอยาง

ถูกตองมากขึ้น

 - นายทะเบียนและผูปฏิบัติงาน 84 คน (43 แหง) 

 - พมจ. 29 คน (19 แหง) 

 - สมาคม 24 คน (10 แหง)

(รวม 137 คน)

1. นายทะเบียนไดรับการ

พัฒนาศักยภาพใหมีความรูความ

เขาใจ และมีแนวทางการกํากับ

ดูแลสมาคมฯ ใหถูกตองมากขึ้น 

2. พมจ. และ ศูนยเรียนรูฯ มี

ความรูและความเขาใจใน

กฎหมายวาดวยการฌาปนกิจ

สงเคราะหมากขึ้น

3. สมาคมฯ ในพื้นที่ที่ อปท. 

เขารวมการประชุม มีปญหาลด

นอยลง

นายทะเบียน สมาคมฯ ในพื้นที่ที่ 

อปท. พมจ. และศูนยเรียรูฯ นํา

กฎหมายวาดวยการฌาปนกิจ

สงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และชวยเหลือ ใหคําแนะนํากับ

ประชาชนได

1.4 เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 25116 นายทะเบียน 

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และ

สมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจ

สงเคราะห ใน

พื้นที่ อบต. ตา

เกษ อ.อุทุมพร

พิสัย จ.ศรีสะเกษ 

และเทศบาล

ตําบลหนองตาด 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย

2 องคกร 16-18 กุมภาพันธ 

2565

 - รวมตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ไมจายเงินสงเคราะหศพ

ใหกับผูรับประโยชน ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ชมรม

สาธารณสุขแหงประเทศไทย อบต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรี

สะเกษ

 - ใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหประจําทองที่ กรรมการและเจาหนาที่สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห (ตามที่มีการขอความรวมมือจากพื้นที่) : 

อบต.ตาเกษ จ.ศรีสะเกษ  และเทศบาลตําบลหนองตาด อ .

เมือง จ.บุรีรัมย ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ .ศ. 2545

การใหบริการคําแนะนําปรึกษาทางกฎหมายแลว

เสร็จ

การใหความรูความเขาใจ เพื่อ

การพัฒนาศักยภาพนาย

ทะเบียน กรรมการ และ

เจาหนาที่ ชวยใหการดําเนิน

กิจการสมาคมเปนไปอยาง

ถูกตอง และโปรงใสมากขึ้น

ประชาชนที่เปนสมาชิก ผูจัดการศพ

 และทายาทผูไดรับประโยชน ไดรับ

ความเปนธรรม

1.4.1 การพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ประจําทองที่ กรรมการและเจาหนาที่สมาคมการฌาปนกิจ

สงเคราะห และการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ

นายทะเบียนฯ 

และผูปฏิบัติงาน

ในเขตภาคเหนือ 

และภาคอื่น ๆ /

ผูบริหารและ

เจาหนาที่ สค.

59 80 3 107 73 แหง 23 March 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนาย

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ และ

เจาหนาที่สมาคม/การฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ รุนที่ 2 ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ

ฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานดานฌาปนกิจ

สงเคราะหเปนไปอยางถูกตองมากขึ้น

นายทะเบียนและผูปฏิบัติงาน 107 คน 73 องคกร  - นายทะเบียนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพใหมีความรูความเขาใจ

 และมีแนวทางการกํากับดูแล

สมาคมฯ อยางถูกตอง

 - พมจ. ศูนยเรียนรูฯ รูและ

เขาใจกฎหมายวาดวยการ

ฌาปนกิจสงเคราะหมากขึ้น

สมาคมในพื้นที่ที่ อปท.เขารวม

ประชุม มีปญหาลดนอยลง

1.4.2 จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานกฎหมาย (นิติกร) 2 อัตรา 18000 จนท.ชวย

ปฏิบัติงาน

กฎหมาย (นิติกร)

1 1 1-31 ธ.ค. 65 จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานกฎหมาย (นิตกร) 1 ตําแหนง กปค. มีนิติกรที่มีความรู

ความสามารถ และสามารถ

ชวยงานกฎหมายไดเปนอยางดี

1. งานใหบริการขอหารือกฎหมายมี

ความถูกตองและรวดเร็วขึ้น

2. งานแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย

การฌาปนกิจสงเคราะหแลวเสร็จ

ตามขั้นตอนที่กําหนด และมีคุณภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

36000 จนท.ชวย

ปฏิบัติงาน

กฎหมาย (นิติกร)

1 1 จางเหมาเดือน

กุมภาพันธ

จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานกฎหมาย (นิติกร) นิติกร 1 ตําแหนง มีเจาหนาที่ฯ (นิติกร) ชวย

ปฏิบัติงานกฎหมาย และ

สามารถชวยแบงเบาภาระงาน

กฎหมายไดเปนอยางดี

การปฏิบัติงานกฎหมายมีความ

ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 2563 - 2565 ครั้งที่ 1/2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

18,725.00 คณะอนุกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลฯ และ

เจาหนาที่ กสค.

4 28 32 23 Nov 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้

1. ปรับรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดานครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 ตามขอเสนอของ

คณะอนุกรรมการฯ 

2. แผนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดาน

ครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2565 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

(ใชเงินเหลือจายคณะอนุกรรมการติดตามฯ และ ปรับกิจกรรมฯ 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อสงเสริมและพัฒนา

ครอบครัว ขอ 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองคความรู

เพื่อสงเสริมและพัฒนาครอบครัว)

18,550.00 คณะอนุกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลฯ และ

ผูที่เกี่ยวของ

4 28 32 วันที่ 25 กุมภาพันธ

 2565 ณ หอง

ประชุม War Room

 ชั้น 3 สค.

มติที่ประชุมเห็นชอบใหทบทวนแบบรายงานผลฯ และ

ประสานผูแทนหนวยงานใหพิจารณาแบบรายงาน ใหทบทวน

ตัวชี้วัดของแผนและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานวา

ตรงตามตัวชี้วัดใดเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและใหทบทวน

ตัวชี้วัด รอยละของครอบครัวที่ผานเกณฑมาตรฐาน พรอมทั้ง

นําเขาในการประชุมครั้งตอไป

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว ครั้งที่ 

3/2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

8,550.00 คณะอนุกรรมการ

ฯ และเจาหนาที่ 

สค.

3 21 24 22 Dec 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

 - หลักการ (ราง) แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว 

ประจําป 2564 โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน คือ (1) การ

จัดการเรียนรูเพื่อสรางสุขภาวะ และความสมดุลของชีวิต

ครอบครัว (2) ประสานความรวมมือในการพัฒนารูปแบบและ

ชองทางการเขาถึงบริการและการจัดสวัสดิการสําหรับครอบ

รัวที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (3) พัฒนาระบบคุมครองชวยเหลือ

ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 

COVID-19 โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง และครอบครัวที่

ไดรับผลกระทบจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 - แผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว 

ประจําป 2564 คือ (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนขบ

เคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว "การสรางสมดุลครอบครัวไทยสู

ชีวิตวิถีใหม" จํานวน 2 ครั้ง

 (2) ประกาศความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนแผนการสรางสมดุล

ครอบครัวไทยสูชีวิตวิถีใหม" (3) การดําเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนการสรางสมดุลครอบครัวไทยสูชีวิตวิถีใหม (4) การ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการ

สรางสมดุลครอบครัวไทยสูชีวิตวิถีใหม

การผลิตคูมือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห 

(กันเงินเหลื่อมป 2564)

427,732.50 นายทะเบียนและ

ประชาชนที่สนใจ

จัดตั้งสมาคม

ฌาปนกิจ

สงเคราะห

484 

องคกร

สัญญาเลขที่ 

75/2564 ลว. 31 

ส.ค. 2564

(ดําเนินการแลวเสร็จ

 เดือน ตุลาคม 2564)

มีการผลิตสื่อ และเผยแพรไป อปท . 350 แหง พมจ. 75 แหง 

กทม. 50 แหง ศูนยเรียนรูฯ 9 แหง และอยูที่ สค. สวนกลาง 

900 เลม

ผลิตคูมือ 19,500 เลม 1. นายทะเบียนมีความรูความ

เขาใจในการกํากับดูแลสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหมากขึ้น

2. ประชาชนที่สนใจจัดตั้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหืได

ทราบแนวทางการจัดตั้งสมาคม

ในเบื้องตน

ประชาชนที่เปนสมาชิก และทายาท

ผูไดรับประโยชนไดรับเงินสงเคราะห

อยางครบถวนและรวดเร็ว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การผลิตสื่อเสริมสรางทักษะวางแผนการเงิน สงเสริมการออม และ

ทักษะครอบครัว เพื่อความมั่นคงและเขมแข็งของครอบครัว

(กันเงินเหลื่อมป 2564)

470,800.00 ประชาชนทั่วไป 

ครอบครัวไทย 

เครือขายการ

ทํางานของ สค.

77 จังหวัด สัญญาเลขที่ 

67/2564 ลว. 25 

สิงหาคม 2564  

ดําเนินการระหวาง

วันที่ 25 ส.ค. 64 - 

22 ธันวาคม 2564

การจาง บริษัท สุขสมอารมณหมาย จํากัด (สํานักงานใหญ) 

ผลิตสื่อเสริมสรางทักษะวางแผนการเงิน สเสริมการออม และ

ทักษะครอบครัว เปนสื่อ Motion รวม 15 ชิ้น

สื่อ Motion 15 ชิ้น 1. มีการเผยแพรสื่อทาง

ชองทางตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2. สื่อมีคุณภาพ และสามารถใช

สื่อสารใหความรู และ

ประชาสัมพันธไดเปนอยางดี3. 

สื่อชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดี

ใหกับองคกร

ประชาชนมีความรู และมีพฤติกรรม

ในการสรางหลักประกันความมั่นคง

ดานรายไดของครอบครัวมากขึ้น 

และมีทักษะชีวิตครอบครัวมกขึ้น

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ครั้งที่ 

1/2565

27,775.00 คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนาครอบครัว 

และผูที่เกี่ยวของ

7 24 31 4 January 2565 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) 

ครั้งที่ 1/2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ราง) แนวทางขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว 

ประจําป 2564 "การสรางสมดุลครอบครัวไทยในชีวิตวิถีใหม"

2. แกไขเพิ่มเติม (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 

2566 - 2570 ดานแผนงานและกลยุทธใหเหมาะสมและ

นําเขาที่ประชุม กสค. เพื่อพิจาณากอนนําเขาที่ประชุม กยค. 

 ไป

31 คน

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ครั้งที่ 

2/2565

26,175.00 คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนาครอบครัว 

และผูที่เกี่ยวของ

6 22 28 วันที่ 15 กุมภาพันธ

 2565

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว 

พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัววแหงชาติ 

(กยค.)

ประชุมคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตรและครอบครัวแหงชาติ 

(กยค.) ครั้งที่ 1/2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

203,250.00 คณะกรรมการนโย

บายและ

ยุทธศาสตร

ครอบครัว

แหงชาติและผูที่

่

10 30 40 วันที่ 21 กุมภาพันธ

 2565

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 - แกไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ของ (ราง) แผนปฏิบัติ

การดานครอบครัว พ.ศ. 2566 - 2570 และ (ราง) แนวทาง

ขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว ประจําป 2564 "การสราง

สมดุลครอบครัวไทยในชีวิตวิถึใหม" ใหเหมาะสม

ลงพื้นที่ใหความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหประจําทองที่ กรรมการและเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห สํานักงานวัสดิการทหาร และหนวยงานในสังกัดกองทัพ

ไทย

กองทัพไทย 1 องคกร 16-17 ธันวาคม 

2564

สํานักงานสวัสดิการทหารไดขอความรวมมือ สค . เปนวิทยากร

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ "กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห และบริหารจัดการ

การฌาปนกิจ" และรวมรับฟงขอเสนอจากหนวยงานในสังกัด

กองทัพไทย ในการสัมมนาของสํานักสวัสดิการทหารสัมพันธ 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานการฌาปนกิจ

สงเคราะห กองทัพไทย ในยุคไทยแลนด 4.0

1 องคกร หนวยงานและผูเขารวม

โครงการมีความรู เขาใจใน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

การฌาปนกิจสงเคราะห และ

บริหารจัดการการฌาปนกิจ

มากขึ้น

การดําเนินกิจการของฌาปนกิจ

สงเคราะหภาครัฐมีความถูกตอง และ

เปนไปตามเจตนารมยของกฎหมาย 

ซึ่งจะทําใหสมาชิกและทายาทไดรับ

ประโยชนโดยตรง

การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 2566 - 2570

(กันเงินเหลื่อมป)

เบิกคาจางงวด

สุดทายเปนเงิน 

562,500 บาท

1 

แผนปฏิบั

ติการฯ

สงมอบงาน วันที่ 10

 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนยบริการวิชาการ ได

ดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ .ศ. 

2566 - 2570 พรอมโครงการสําคัญ 

การดําเนินงานขั้นตอนไป คือ นํา (ราง) แผนปฏิบัติการดาน

ครอบครัว พ.ศ. 2566 - 2570 เขาสูกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางการจัดทําแผนและการเสนอแผนระดับที่ 3 ในสวน

ของแผนปฏิบัติการดาน ... ของสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมถึงการดําเนินการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

ครอบครัว (กสค.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร

ครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ตอไป

1 (ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัวฯ มีแนวทางการขับเคลื่อนงาน

ดานครอบครัว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การประชุมคณะทํางานพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) หมวด 6 

ครั้งที่ 3/2564

คณะทํางานฯ 3 16 16 19 พฤศจิกายน 

2564

ณ หองประชุมชั้น 12

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคการรายหมวด 

(PMQA) หมวด 6 ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 และให

จัดสงแผนฯ ให กพร. เพื่อดําเนินการตอไป

1 (ราง) แผนพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) 

หมวด 6 ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ไดขอเสนอแนะและความเห็นที่

ประชุมฯ ในการจัดทําแผนฯ

มีแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus group) และ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อพัฒนารูปแบบและมาตรการเสริมพลังสุขภาวะ

ครอบครัวเชิงพื้นที่

35,250.00 ผูแทนครอบครัว

ในพื้นที่จังหวัด

นนทบุรี และ

นครปฐม

18 27 45 วันที่ 7 กุมภาพันธ 

2565 ณ ศพค.ต.ทา

ทราย จ.นนทบุรี

สัมภาษณเชิงลึกผูแทนครอบครัว จํานวน 14 ครอบครัว ใน

ชุมชนตําบลทาทราย

วันที่ 9 กุมภาพันธ 

2565 ณ ศพค.ต.

ดอนตูม จ.นครปฐม

สัมภาษณเชิงลึกผูแทนครอบครัว จํานวน 15 ครอบครัว ใน

ชุมชนตําบลดอนตูม

วันที่ 11 กุมภาพันธ

 2565 ณ ศพค.ทต.

บางมวง จ.นนทบุรี

สัมภาษณเชิงลึกผูแทนครอบครัว จํานวน 16 ครอบครัว ใน

ชุมชนตําบลบางมวง

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus group) และ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเฝาระวังสถานการณ

ครอบครัวเชิงพื้นที่โดยชุมชน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

50,150.00 ผูแทนหนวยงาน

ราชการ ผูแทน 

อบต. ผูแทน

ครอบครัวในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี 

และนครปฐม

28 80 105 วันที่ 17-18 

กุมภาพันธ 2565 ณ

 หองประชุม war 

room ชั้น 3 สค.

สัมภาษณเชิงลึก

 - ผูแทนหนวยงานราชการ จํานวน 19 หนวยงาน ในจังหวัด

นครปฐม

 - ผูแทนครอบครัว และ จนท.อบต. ดอนตูม อบต.หัวยหมอ

นทอง อบต.หัวยจรเข และเทศบาลเมืองนครปฐม จํานวน 32 

คน

 - ผูแทนหนวยงานราชการ จํานวน 23 หนวยงาน ในจังหวัด

นนทบุรี

 - ผูแทนครอบครัว และ จนท. เทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา และเทศบาล

ตําบลบางมวง จํานวน 31 คน

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว

กิจกรรมหลัก :พัฒนาศักยภาพครอบครัว  - เชิงปริมาณ 1) จํานวนสมาชิกครอบครัวที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพครอบครัว (50,000 คน)

 2) จํานวนหนวยงานที่ขับเคลื่อน

นโยบาย/มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ดานครอบครัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (70 หนวยงาน)

 3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  มี

การพัฒนาคุณภาพใหมีความทันสมัย 

ตรงตามความตองการของตลาด (20 

ชิ้น)

4) ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ

ผสําเร็จจากการอบรมอาชีพ (5 ชองทาง)

          31,242,100 

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว  (31,242,100 บาท)  - เชิงคุณภาพ  1) รอยละครอบครัวที่ผานเกณฑ

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งดาน

สัมพันธภาพ (รอยละ 74.50)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

1. พัฒนาศักยภาพครอบครัว

(บูรณาการรวมกันระหวาง 1.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพ

ของครอบครัว จํานวน 400,000 บาท และ 2.2 กิจกรรมรณรงคงาน

วันแหงครอบครัว จํานวน 100,000 บาท เปน "งานคอนเสิรตดนตรี 

ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)

499,500.00 เด็ก เยาวชน 

ครอบครัว 

ผูบริหาร และ

เจาหนาที่ พม. 

สื่อมวลชน ศิลปน

 และประชาชน

ทั่วไป

300 19 ธ.ค. 2564 ณ 

โรงละครอักษรา คิง

เพาเวอร  ซอยรางน้ํา

จัดงานคอนเสิรต ดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, 

My Love & My Family) นําโดย อาจารยเทวัญ และเด็ก 

เยาวชนจากมูลนิธิบานพระพร  เพื่อสมทบทุนการศึกษาของ

เด็ก และเยาวชน มูลนิธิบานพระพร และเพื่ชวยเหลือสมทบ

ทุนประกอบอาชีพใหแมเลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

ผูเขารวมคอนเสิรต จํานวน 300 คน สมาชิกในครอบครัวใชดนตรี

เปนสื่อสรางความสัมพันธที่ดีใน

ครอบครัว การสงมอบพลังใจ 

และแบงปนโอกาสชวยเหลือแม

เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

ใหมีทุนประกอบอาชีพ

 - ทุนการศึกษาใหกับเด็กและ

เยาวชน มูลนิธิบานพระพร

 - ทุนประกอบอาชีพใหแมเลี้ยง

เดี่ยว/ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 7,149 ศูนย

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ครั้งที่ 8/2564

คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง

8 8 วันที่ 17 พ.ย. 2564

 ณ หองประชุมสุข

สันต ชั้น 12 ผาน

ระบบออนไลน

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงิน

อุดหนุน ครั้งที่ 8/2564 ประจําปงบประมาณ พ .ศ 23565 ที่

ประชุมมีมติใหเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ให

คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนฯ พิจารณา จํานวน 3  

โครงการ คือ (1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงคยุติ

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี เรื่อง "พลังสตรี ลดความรุนแรงตอ

เด็กและสตรี : ทองไมพรอม แทงปลอดภัย" ของ สมาคม

บัณฑิตทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

(2) โครงการวิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

ในจังหวัดปทุมธานี ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

(3) โครงการสื่อเรียนรู "เทาเทียมอยางเสมอภาค : ผูหญิงกับ

ทรัพยากร" ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน จํานวน 3 

โครงการ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค

ยุติความรุนแรง การเสวนา เรื่อง 

“พลังสตรี ลดความรุนแรงตอเด็ก 

และสตรี : ทองไมพรอม แทง

ปลอดภัย”

2. โครงการวิจัย แนวทางการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีใน

จังหวัดปทุมธานี

3. โครงการ สื่อเรียนรู “เทาเทียม

อยางเสมอภาค : ผูหญิงกับ

ทรัพยากร”

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2564

คณะกรรมการ

พิจารณาเงิน

อุดหนุน

15 15 วันที่ 18 พ.ย. 2564

 ณ หองประชุม 

Warroom ชั้น 3 

ผานระบบออนไลน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2564 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565จากการประชุมฯ คณะกรรมการมีมติ ดังนี้

1. สนับสนุนเงินอุดหนุน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงคยุติความรุนแรงตอ

เด็ก สตรี เรื่อง "พลังสตรี ลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี : 

ทองไมพรอม แทงปลอดภัย" จํานวนเงิน 58,000 บาท 

(สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ)

(2) โครงการวิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

ในจังหวัดปทุมธานี จํานวนเงิน 484,900 บาท (คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศนยรังสิต))

พิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน จํานวน 3 

โครงการ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค

ยุติความรุนแรง การเสวนา เรื่อง 

“พลังสตรี ลดความรุนแรงตอเด็ก 

และสตรี : ทองไมพรอม แทง

ปลอดภัย”

2. โครงการวิจัย แนวทางการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีใน

จังหวัดปทุมธานี

3. โครงการ สื่อเรียนรู “เทาเทียม

อยางเสมอภาค : ผูหญิงกับ

ทรัพยากร”

(3) โครงการสื่อเรียนรู "เทาเทียมอยางเสมอภาค : ผูหญิงกับ

ทรัพยากร" จํานวน 200,000 บาท (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน)

2. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ไดรับเงิน

อุดหนุน โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการที่ไดรับเงินอดหนน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ครั้งที่ 1/2565 ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 25654

คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง

7 7 วันที่ 7 มีนาคม 

2565  ณ หอง

ประชุมครอบครัวสุข

สันต และผานระบบ

 Zoom Meeting

พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับเงิน

อุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

2  โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนารูปแบบการ

สรางเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเขมแข็งในพื้นที่

ตนแบบ เสนอโดย สมาคมเครือขายพัฒนาชุมชน

แหงการเรียนรู 2) โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันสตรี

และครอบครัวไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม เสนอโดย 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา 

จังหวัดขอนแกน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการ

พิจารณาเงิน

อุดหนุน

1 16 17 วันที่ 15 มีนาคม 

2565 ณ หอง

ประชุม DWF 

Meeting Room ชั้น

 12 และผานระบบ 

Zoom Meeting

อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2565

2  โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนารูปแบบการ

สรางเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเขมแข็งในพื้นที่

ตนแบบ เสนอโดย สมาคมเครือขายพัฒนาชุมชน

แหงการเรียนรู 2) โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันสตรี

และครอบครัวไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม เสนอโดย 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา 

จังหวัดขอนแกน

หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

สามารถดําเนินโครงการดังกลาว

ใหกับกลุมเปาหมายได

 มีเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

เขมแข็งในพื้นที่ตนแบบ และ สตรี

และครอบครัวไทยมีภูมิคุมกัน

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยฯ  รายงานผลการ

ดําเนินงานที่ไดรับเงินอุดหนุนฯ

56,477.66 1. ผูแทนองคกร

สตรี สตรี องคกร

เอกชน (50 คน)

2. ภาคประชา

สังคม และ

ประชาชนทั่วไป 

(1,000 คน)

1,050 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ไดรับเงินอุดหนุนใหดําเนินการโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี เนื่องใน

วันสตรีสากล เรื่อง พลังสตรี ลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี : 

ทองไมพรอม แทงปลอดภัย" โดยดําเนินการจัดประชุมผานสื่อ

อิเล็คทรอนิกส ในการใหความรูความเขาใจในสิทธิพึงมีพึงได

ตามกฎหมาย มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ

หาทางออกและวิธีแกไขปญหารวมกัน

ผูเขารวมจํานวน 1,050 คน ผูเขารวม รู เขาใจสิทธิพึงมีพึง

ไดตามกฎหมาย นําไปใช

ประโยชนตอตนเอง และ

ชวยเหลือผูอื่นได รวมถึง

สามารถเขาถึงสิทธิและใชสิทธิ

ตามกฎหมายได

การมีสวนรวมของหนวยงาน ภาคี

เครือขายตาง ๆ ทําใหมีมาตรการ

รวมมือแกไขปญหาตาง ๆ

2.กิจกรรมการสงเสริมการใชเวลารวมกันของครอบครัว -

2.1 งานวันแหงครอบครัว/วันแหงความรัก/พาลูกจูงหลานเขาโบสถ 

วัด มัสยิด/วันสําคัญของครอบครัว

-

2.2 กิจกรรมรณรงคงานวันแหงครอบครัว (สวนกลาง) (นําไปบูรณา

การ ขอ 1.1 จํานวน 100,000 บาท)

- "งานคอนเสิรตดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My

 Love & My Family)

2.3 กิจกรรมสงเสริมการสรางเวลาคุณภาพในครอบครัว -

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดาน

ครอบครัว

-

กิจกรรมโครงการถายทอดทักษะและประสบการณดานดนตรี และ

มินิคอนเสิรต โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, 

My Love & My Family)

449,881.50 26 25 จํานวน

คนเขา

รวม

51

วันที่ 11 ตุลาคม 

2564 ณ หอง

ประชุมชั้น 2 พส.พม.

การอบรมความรูดานดนตรี  มีอาจารยเทวัญ ทรัพยแสนยากร 

ใหความรุดานดนตรี (แซกโซโฟน) แกเด็กและเยาวชนที่เขารับ

การอบรม ฝกทักษะและประสบการณดานดนตรีในที่สาธารณะ

 โดยใชพื้นที่ผานมินิคอนเสิรตโครงการดนตรี ความรัก และ

ครอบครัว (My Music, My Love & My Family)

ผูเขารวม 51 คน ผูเขารับการอบรมมีความรูดาน

ดนตรีเพิ่มขึ้น เลนดนตรีเปน

เพลงได และรวมแสดงมินิ

คอนเสิรต การแสดง

ความสามารถดนตรีในที่

สาธารณะ ซึ่งเปนแบบอยางที่ดี

ใหเด็กและเยาวชน ครู และ

สมาชิกในครอบครัวไดเห็นถึง

พลังความฝน ความหวัง และ

ความสุขของผูเลนดนตรีผานบท

เพลงที่บรรเลงจากเครื่องดนตรี

ที่สอดประสานเปนทวงทํานอง

ตาง ๆ

เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ในการแสดง

ความสามารถ และฝกทักษะการ

แสดงความสามารถดานดนตรีในที่

สาธารณะ

ประชุมหารือการจัดงานคอนเสิรตดนตรี ความรัก และครอบครัว 

(My Music, My Live & My Family)

ผอ.กสค. /

เจาหนาที่ กสพ.

วันที่ 19 และ 29 

พ.ย. 2564 ณ หอง

ประชุม กสค. ชั้น 13

 ผานระบบออนไลน

หารือความคืบหนาการจัดงานคอนเสิรตดนตรี ความรักฯ

ประชุมการพัฒนาชุดสื่อสารการเรียนรูสําหรับครอบครัว เพื่อเพิ่ม

พลังคุณคาชีวิตในครอบครัว

พมจ. 76 จังหวัด/

ศูนยเรียนรูฯ 9 

ศูนย

206 วันที่ 12 พ.ย. 2564

 ณ หอง warroom 

ชั้น 12 ผานระบบ

ออนไลน

ผูเขารวมการประชุมฯ มีความรูและเขาใจ และนําองคความรูที่

ไดจากการประชุมนําไปในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานและ

ผูใชบริการตอไป



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมหลัก : เสริมสรางความเขมแข็งใหกลไกดานครอบครัวใน

ระดับพื้นที่

           6,758,200 

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกดานครอบครัว  - เชิงปริมาณ   1) จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตนแบบ  (878 แหง)

    2) จํานวนทีมวิทยากรดานครอบครัว

ระดับจังหวัด มีความรูและทักษะที่

จําเปนในการขับเคลื่อนงานดาน

ครอบครัวในระดับพื้นที่ (76 จังหวัด 

(878 อําเภอ))

    3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  มี

การพัฒนาคุณภาพใหมีความทันสมัย 

ตรงตามความตองการของตลาด (20 

ชิ้น)

    4) ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ
 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกดานครอบครัว (6,758,200 บาท)   - เชิงคุณภาพ  1) รอยละครอบครัวผานเกณฑ

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง (รอยละ 90)

1.1 กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

1) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 (106 ศูนย) 824,045 บาท

จัดงานสัปดาหแหงความรัก ณ บานมุง ปน ปน ปลูก ผูกใจ ... รักไร

พรมแดน 400,000 บาท

383,880.00 คูรักไมจํากัดเพศ 

จํานวน 21 คู (42

 คน)

18 24 42 วันที่ 13-14 

กุมภาพันธ 2565 ณ

 ภูผาหินบานมุง 

ตําบลบานมุง อําเภอ

เนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก

งานสัปดาหแหงความรัก ณ บานมุง ปน ปน ปลูก ผูกใจ ... รัก

ไรพรมแดน

เพื่อสรางความตระหนักใหครอบครัว สังคม และชุมชน เห็น

ความสําคัญของสถานันครอบครัว สงเสริมการใชเวลารวมกัน

ของสมาชิกในสครอบครัวอยางมีคุณภาพ และเสริมสราง

สัมพันธภาพในครอบครัว ใหปราศจากความรุนแรง ผูเขารวม

งาน ทั่งหมด 130 คน (รวมคูรักดวย)

คูรัก 21 คูไดมีการใชเวลารวมกัน การสราง

สัมพันธภาพระหวางกัน

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเห็นถึง

ความสําคัญของความรัก ไมวา

จะเปนความรักตอผูคน ความ

รักตอธรรมชาติ ความรักตอวิถี

ชุมชน และที่สําคัญที่สุดก็คือ

ความรักตอคนในครอบครัว 

ผานรูปแบบกิจกรรมการ

ทองเที่ยวชุมชน ใหเห็นถึงความ

งดงามของธรรมชาติ และเรียนรู

วิถีชีวิตครอบครัว เพื่อสราง

เศรษฐกิจฐานราก

สมาชิกครอบครัวใชเวลาวางอยางมี

คุณภาพทํากิจกรรมที่มีประโยชน 

และมีแนวทางในการสงเสริมความ

เขมแข็งของครอบครัวในรูปแบบ

ตาง ๆ การยอมรับในเรื่องความ

หลากหลายทางเพศ และการสราง

สัมพันธภาพที่ดีของคูรักและ

ครอบครัว

ธุรกิจชุมชนและครอบครัวใหมี

ความเขมแข็ง โดยมีการบูรณา

การรวมกับหลายหนวยงาน

และภาคีเครือขายของจังหวัด

พิษณุโลก สําหรับการพัฒนาคน

และสังคม รวมทั้งสรางเครือขาย

ใหเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาพื้นที่ตําบลบานมุง

2) การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สูการปฏิบัติ

3) เสริมศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

  - สนับสนุนงบบริหารจัดการให พมจ . ขับเคลื่อนงานดานครอบครัว

1.2 กิจกรรมพัฒนาทีมวิทยากรดานครอบครัวระดับจังหวัด

1) การพัฒนาทีมวิทยากรดานครอบครัวระดับจังหวัด

  - สนับสนุนเงินงบประมาณให พมจ. (76 จังหวัด)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

2) การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรดานครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อ

ขับเคลื่อนงานดานครอบครัว

2,799.00 เจาหนาที่องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น ซึ่งเปน

คณะทํางาน ศพค.

 และ อพม.

15 42 57 วันที่ 23 มีนาคม 

2565 ณ โรงแรม

อัมพวานานอน 

จังหวัดสมุทรสงคราม

เดินทางไปราชการเพื่อเปนวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานของ ศพค. จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป

งบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางานเสริมสรางความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ หลักการดําเนินงานของ ศพค . 

และสามารถกําหนดบทบาท แนวทางการดําเนินงานให

เหมาะสมกับพื้นที่และขับเคลื่อนงานไดอยางตอเนื่อง

ผูเขารวม 57 คน สรางเครือขายในการทํางาน 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่และหลักการ

ดําเนินงานของ ศพค. และ

สามารถกําหนดบทบาท แนว

ทางการดําเนินงานใหเหมาะสม

กับพื้นที่ เพื่อสามารถขับเคลื่อน

งานไดอยางตอเนื่อง

มีเครือขายการทํางานและขับเคลื่อน

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา -

ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ สําหรับการเตรียมการเปด

ศูนยชวยเหลือสังคม (ศูนยสารพัดนึก)

27,530.00 ผอ.กสค./ผอ.กสพ. 2 2 วันที่ 9 - 11 พ.ย. 

2564 ณ จังหวัด

ภูเก็ต พังงา และ

กระบี่

เตรียมความพรอมในการเปด

- ศูนยชวยเหลือสังคมตําบลเกาะแกว จังหวัดภูเก็ต

- ศูนยชวยเหลือสังคมตําบลกะไหล จังหวัดพังงา

- ศูนยชวยเหลือสังคมตําบลกะไสย จังหวัดกระบี่

ศูนยชวยเหลือสังคม

ตําบล 3 แหง ไดมี

การซักซอมเตรียมการ

กอนเปดศูนยฯ

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคม 

ตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

23,180.00 ผอ.กสค. 1 1 วันที่ 20 - 23 พ.ย. 

2564 ณ จังหวัด

พิษณุโลก

เตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมขับเคลื่อนศูนยชวยเหลือสังคม (ศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน)

รองอธิบดี (สค./

ผส./ดย.)

ผูแทนกรม (พส./

พก.)

กสค. (กสพ.)

5 9 14 วันที่ 25 ต.ค. 2564

 ณ ศูนยปฏิบัติการ 

ชั้น 2 พม.

หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนยพัฒนาสังคม  (ศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน) ใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

การประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคมตําบล 

(26 จังหวัดนํารอง ไดแก เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก แพร 

อุตรดิตถ สุโขทัย นครสวรรค นครนายก นครราชสีมา ขอนแกน 

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร อุดรธานี บุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด

 สงขลา สุราษฎรธานี ปตตานี นครศรีธรรมราช อางทอง สิงหบุรี 

สมุทรสงคราม ภูเก็ต และพังงา )

- สค.

- พส.

- ผส

- พก.

- ดย.

- สสว. 11 แหง

- สนง.พมจ. และ

ทีม One Home 

26 จังหวัด

175 วันที่ 23 พ.ย. 2564

 ณ หองประชุม 

warroom ชั้น 3 

ผานระบบออนไลน

นายธนสุนทร สวางสาลี รอง ปพม . ชี้แจงมอบนโยบายการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคมตบล ใหมีการ

ขับเคลื่อนใหเกิด "ศูนยชวยเหลือสังคมตําบล..." ครบทุกพื้นที่ 

ใน 26 จังหวัด โดยทุกกรมใน พม. เปนพี่เลี้ยง ชวยเหลือ และ

ใหคําปรึกษาแนะนําแก 26 จังหวัด โดยกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงราย 

พิษณุโลก รอยเอ็ด สงขลา นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธานี

ผูเขารวม 175 คน 42 หนวยงาน มีแนวทางการดําเนินงานศูนย

ชวยเหลือสังคม

มีแนวทางศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

...สําหรับใหบริการคนทุกชวงวัย 

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop 

service)

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย

ชวยเหลือสังคมตําบล จังหวัดเชียงราย สงขลา สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช

 - พมจ.เชียงราย 

สงขลา สุราษฎร

ธานี 

นครศรีธรรมราช

 - ทีม One 

Home ทั้ง 4 

จังหวัด

 - สํานักงาน

สงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 

(สสว.)

40 17 Dec 2564 ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนยชวยเหลือสังคมตําบล เชิง

นโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคม

ตําบลตามภารกิจหลักของกระทรวง พม . และแนวทางการ

ดําเนินงานศูนยชวยเหลือสังคมตําบล โดยยกระดับการทํางาน

เชิงพื้นที่แบบบูรณาการการบริการสวัสดิการสังคมของทุกภาค

สวนราชการในสังกัดกระทรวง พม. ณ จุดเดียว

ผูเขารวม จํานวน 40 คน มีแนวทางการดําเนินงานของ

ศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

มีศูนยกลางการพัฒนาและบริการ

คนทุกชวงวัย



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช

เพื่อกําหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนศูนยชวยเหลือสังคม

ตําบลในจังหวัด

44,450.00 ครอบครัวที่

ประสบปญหา

ทางสังคม และ

กลุมเปราะบาง

100 10-12 มกราคม 

2565

ณ จังหวัดสงขลา สุ

ราษฎรธานี และ

นครศรีธรรมราช

ดําเนินการขับเคลื่อนศูนยชวยเหลือสังคมตําบลในจังหวัด

สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ภายใตการมีสวน

รวมของเครือขายทุกภาคสวน โดยมีการติดตามความกาวหนา 

รับฟงปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนํา พรอมมอบนโยบาย 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาคในการทํางานใหเปนตาม

ภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย และทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และ

บริการตาง ๆ สามารถแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว 

(One Stop Service) ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรวมกันกาวสูสังคมอยางยั่งยืน

ผูเขารวม 100 คน มีแนวทางและรูปแบบการ

ขับเคลื่อนศูนยชวยเหลือสังคม

ตําบลในจังหวัด และการบูรณา

การการทํางานเชิงพื้นที่ในการ

บริการสวัสดิการสังคมของทุก

สวนราชการในสังกัดกระทรวง 

พม. ณ จุดเดียว

ครอบครัวที่ประสบปญหาทางสังคม

และกลุมเปราะบาง เขาถึงและไดรับ

การชวยเหลือจากศูนยชวยเหลือ

สังคมตําบลในจังหวัด

ลงพื้นที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก

เปดศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

30,900.00 - กลุมเปราะบาง

ที่ประสบปญหา

ความเดือดรอน

ทางสังคมและ

ไดรับผลกระทบ

จากโควิด - 19

- อาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ

มนุษย (อพม.)

900 19 - 22 มกราคม 

2565

จังหวัดพิษณุโลก

 - เปดโรงเรียนครอบครัว (ศูนยการเรียนรูโรงเรียน)

 - เปดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 - เปดศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการอยางครอบคลุมตามภารกิจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สําหรับ

ชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมายทุกชวงวัย โดยเฉพาะกลุม

เปราะบางที่ประสบปญหาความเดือดรอนทางสังคม และไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ไดแก เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ

 และผูดอยโอกาส โดยบูรณาการการทํางานรวมกับภาคี

เครือขายทุกภาคสวน และ อพม. ในพื้นที่ ซึ่งเปฯการปองกัน

และแกไขปญหาสังคมในพื้นที่ระดับตําบลแบบครบวงจรอยาง

เบ็ดเสริจที่จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงติดตาม

ความกาวหนาในการจัดกิจกรรม "สัปดาหแหงความรัก ณ 

บานมุง" เพื่อรับฟงปญหา อุปสรรคของหนวยงานในระดับพื้นที่

 โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ การผจญภัยของการ

ทองเที่ยวที่ปลอดภัย และจะสรางเศรษฐกิจฐานรากธุรกิจ

ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

 - ผูเขารวม 900 คน

 - โรงเรียนครอบครัว (ศูนยการเรียนรูโรงเรียน)

 - ศูนยชวยเหลือสังคมตําบล

การปองกันและแกไขปญหา

สังคมในพื้นที่ระดับตําบลแบบ

ครบวงจรอยางเบ็ดเสร็จที่จุด

เดียว (One Stop Service)

ประชาชนกลุมเปาหมายทุกชวงวัย 

โดยเฉพาะกลุมเปราะบางที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอนทางสังคม 

และไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 

คนพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับ

การชวยเหลือ

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว

เพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง (กสค)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการคุมครองสิทธิ ปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

 - เชิงปริมาณ  1) จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวม

กิจกรรม (15,000 คน)

    2) จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับความรู

ในการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัวและการ

เผยแพรความรูในการปองกันความ

รุนแรงในครอบครัว (60 คน)

    3) จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรูใน

การปองกันความรุนแรงในครอบครัว 

(300 คน)

    4) ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ

ผูสําเร็จจากการอบรมอาชีพ (5 ชองทาง)

          23,740,100 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักภาพคนตลอดชวงชีวิต
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ผลลัพธ
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ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  

(23,740,100 บาท)

 - เชิงคุณภาพ   1) รอยละของเจาหนาที่ที่เขารวม

โครงการมีความรูในการคุมครอง

ชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว และการเผยแพรความรูใน

การปองกันความรุนแรงในครอบครัว

ผานเกณฑที่กําหนด (รอยละ 80)

    2) รอยละของพื้นที่ที่มีความรุนแรง

ในครอบครัวลดลง (รอยละ 20 )

1.พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือขายตามกฎหมายดานความ

รุนแรงในครอบครัว

1.1 เสริมสรางความรูและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติฯ

1.2 ทบทวนแนวทางและรูปแบบการทํางานของทีมสหวิชาชีพเพื่อ

ลดความรุนแรงในครอบครัว

2. สรางทัศนคติความรูความเขาใจตอประชาชนเพื่อยุติความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

2.1 รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 8,000.00 คณะกรรมการ

พิจารณาผลการ

ประกวดฯ และ

เจาหนาที่ กสค.

3 8 11 15 และ 22 พ.ย. 
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ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดออกแบบสื่อ

สรางสรรคคลิปวีดิโอ ในหัวขอ "ครอบครัววิถีใหม ไรความ

รุนแรง" ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผลงาน

ประกวดออกแบบสื่อสรางสรรคคลิปวีดิโอ ในหัวขอ 

"ครอบครัววิถีใหม ไรความรุนแรง" และมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไมเกิน 25 ป

1. รางวัลชนะเลิศ "ชองวาง" ของนางสาวซอฟา ประธรรมสาร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 "ฝนราย" ของนางสาวภาวิตา 

จิตพิไลเมธา

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 25 ปขึ้นไป

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล "ยุติความรุนแรง 

เราชวยได" ของนายกงจักร บุตรศิริ "แกวตาดวงใจ" ของนาง

เยาวรัตน เลิศพิพัฒนกุล

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "วัคซีน" ของนายกมล แสง

สิทธิศักดิ์

ไดรับรางวัล จํานวน 5 รางวัล สรางความตระหนักรู ความ

เขาใจใหกับสมาชิกครอบครัว

ทุกคน เกี่ยวกับครอบครัววิถีใหม

 ไรความรุนแรง

สวนกลาง 480,000.00 ผูแทนหนวยงาน

ภาครัฐ องคกร

พัฒนาเอกชน 

สื่อมวลชน ผูแทน

 พมจ. ผูบริหาร

39 49 88 25 Nov 2564 จัดกิจกรรมรณรงค ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว

1. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงในครอบครัว

2. มอบรางวัลประกวดออกแบบสื่อสรางสรรคคลิปวีดิโอใน

หัวขอ "ครอบครัววิถีใหม ไรความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5

 รางวัล

3. พม.ทอลก "ครอบครัววิถีใหมรับมืออยางไรกับความรุนแรง

ในครอบครัว"

88 คน

มอบรางวัล 5 รางวัล

ประชาชนรู และตระหนักตอ

ประเด็นปญหาความรุนแรงตอ

เด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว และมีสวนรวมในการ

ไมยอมรับ ไมนิ่งเฉย ไมกระทํา

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว รวมถึง 

สามารถเตรียมความพรอมกับ

มือกับปญหาความรุนแรงฯ ที่

เกิดขึ้นในเชิงการปองกันและ

แกไขปญหาในทุกรูปแบบ

ปญหาและอุปสรรค

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส covid-19 จึงตองแบงผูรวมงานเปน 2 

กลุม ไดแก รวมงาน ณ หองประชุมปกรณ 

อังศุสิงห และ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

2.2 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก 

สตรี และบุคคลในครอบครัว

2002 2577 4450 9029 1. สนง.พมจ. 2 จังหวัด รายงานการดําเนินการจัดกิจกรรม

รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

2. สนง.พมจ. รายงาน ผาน Application Line จํานวน 50 

จังหวัด (ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)

สนง.พมจ. จัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงฯ 

จํานวน 52 จังหวัด

ประชาชนตระหนักถึงปญหา

ความรุนแรงฯ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

2.3 การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว

105,116.79 ผูบริหารและ

เจาหนาที่ในสังกัด

 พม. ผูแทน

หนวยงานภายใต

 MOU และ

ผูแทนหนวยงาน

ใน

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน

ปองกันและแกไข

ปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว

18 58 76 วันที่ 3 - 4 มีนาคม 

2565 ณ หอง

ประชุมประชาบดี 

ชั้น 19

ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี

 และบุคคลในครอบครัว โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว รวมกับภาคีเครือขายที่มุงเนนการบูรณาการความ

รวมมือทั้งในการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหา ชวยเหลือ และ

คุมครอง รวมทั้งการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพตอบสนองสถานการณและความตองการของผู

ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ผูเขารวมจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวน 76 คน 1. สค. รวมกับหนวยงานภาครัฐ

 องคกรพัฒนาเอกชน และ

สถาบันการศึกษา รวมกัน

วิเคราะหถึงสาเหตุความรุนแรง

 ประเภทความรุนแรง สภาพ

ปญหา และผลกระทบจาก

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว

2. มี (ราง) แผนปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล

ในครอบครัว

- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

กําหนดและพัฒนานโยบาย 

(Policy)

หนวยงานภายใตบันทึกขอตกลง

ความรวมมือการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก 

สตรี และบุคคลในครอบครัว และ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ

การฯ เพื่อปองกัน และแกไขปญหา

ความรุนแรงในครอบครัวใหลดลง

1. ความลาชาในการรวบรวมไฟลนําเสนอ

ของวิทยากร เนื่องจากมีวิทยากรหลายทาน

และมีจํานวนหลายไฟล รวมทั้งไฟลที่มีขนาด

ใหญตองเสียเวลาดาวนโหลด

2. อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหอง

ประชุมมีไมเพียงพอ เชน ขาตั้งบอรด

สําหรับฟลิปชารท เปนตน

3. สถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอ

สําหรับผูเขารวมประชุม

4. ไมมีสถานที่ในการรับประทานอาหารที่

เหมาะสมใหแกผูเขารวมประชุม

 ในการปองกัน และแกไข

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี

 และบุคคลในครอบครัว 

- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การ

สรางมาตรการในการปองกัน 

(Prevention) ปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล

ในครอบครัว 

- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การ

ใหการคุมครอง (Protection) 

ตอผูที่ประสบปญหาตกเปน

ผูถูกกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

สตรี และบุคคลในครอบครัว 

- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การ

กําหนดแนวทางการดําเนินคดี

(Prosecution) ที่มีความ

เหมาะสมตอผูใชความรุนแรงตอ

เด็ก สตรี และบุคคล ใน

ครอบครัว 

- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การ

สรางความเปนหุนสวน 

(Partnership) ตอภาคี

เครือขายและหนวยงานที่

เกี่ยวของในการปองกัน และ

แกไขปญหาการใชความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

3. พัฒนาศักยภาพเครือขายระดับพื้นที่

3.1 พัฒนาศักยภาพเครือขายระดับพื้นที่ในการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการ

ศูนยบริการคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว" ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

24,350.00 ผูอํานวยการ

ศูนยบริการคน

พิการ สํานักงาน

พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด และ

เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ

43 132 175 20 Dec 2564 การอบรมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความรุนแรงตอคน

พิการ และการคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

ใหสามารถเปนเครือขายบูรณาการการทํางานตามบทบาท

ภารกิจไดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย โดยผูเขารับการอบรมสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1. ประสานความชวยเหลือคนพิการที่ถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวตามประเภทความพิการ 

2. ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการไดรับสิทธิ

ประโยชนและการดํารงชีวิตของคนพิการ

3. อํานวยความสะดวกในการจัดหาลาม เพื่อใหคนพิการ

สามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสม

ผูเขารับการอบรม จํานวน 175 คน ผูเขารวมอบรมมีความรู ความ

เขาใจ และดําเนินงานตาม 

พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําฯ 

พ.ศ. 2550 ไดอยางถูกตอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงฯ ที่เปน

ผูพิการ ไดรับการชวยเหลืออยาง

เหมาะสม และตอเนื่อง

ปญหาและอุปสรรค

 - อบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูเขารวม

อบรมไมครบตามที่ลงทะเบียน ผูเขารวม

อบรมมีปญหาเรื่องสัญญาณอินเตอรเน็ต และ

ระยะเวลาการอบรมนอยเกินไปไดรับความรู

ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในภาพรวม

แนวทางแกไข

 - อบรมในรูปแบบ Face to Face

 - มีการซักซอมการใชงานระบบกอนเริ่ม

อบรมจริง

 - เพิ่มระยะเวลา และเนื้อหาใหครอบคลุม

การปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมากขึ้น

3.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการเฝาระวัง ปองกัน และ

แกไขปญหาความรุนแรง (76 จังหวัด)

4.สื่อสรางสรรคเพื่อสังคมไทย -

4.1 ผลิตสื่อรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว

(ใชเงินเหลือจายจากกิจกรรมยอยที่ 2.1 กิจกรรมรณรงคยุติความ

รุนแรงฯ (สวนกลาง) จํานวน 48,868 บาท)

- 98,868.00 ใบสั่งจางเลขที่ 

002/2565 ลว. 16 

ธันวาคม 2564

บ.ไฮ-ไท อิมปอรต 

เอ็กซปอรต

ผลิตสื่อสัญลักษณรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว "เข็มกลัดริบบิ้นสีขาว" จํานวน 3,300 ชิ้น

เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรประชาสัมพันธแกหนวยงาน องคกรที่

เกี่ยวของทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคในการรณรงคยุติความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เข็มกลัดริบบิ้นสีขาว จํานวน 3,300 ชิ้น มีสื่อสัญลักษณรณรงคยุติความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล

ในครอบครัว

ประชาชนตระหนักถึงปญหาความ

รุนแรง

4.2 ผลิตสื่อเอกสารวิชาการดานครอบครัวและรายงานสถานการณ

ความรุนแรงในครอบครัว

-

5.ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว

-

5.1 สงเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการ

กระทําความรุนแรงในครอบครัว

-

    1) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ 

(โอนเบิกจายแทนกันให พมจ. 76 จังหวัด)

-

    2) สนับสนุนคาตอบแทนใหแกพนักงานเจาหนาที่ ผูไกลเกลี่ย 

ประนีประนอม พยานและคาจัดทําเอกสารในการเขาไปชวยเหลือ

ผูถูกกระทําฯ (ทั่วประเทศ)

-

5.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อปองกันและแกไขปญหาความ

รุนแรง

ในครอบครัว

- 63,900.00 82 รุนที่ 1 16-17 ธ.ค. 

64

รุนที่ 2 20 - 21 ธ.ค.

 64

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รุน

เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ จํานวน 82 คน มีความรู

 ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและคุมครอง

ชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ มี

ศักยภาพ และทักษะการ

ปฏิบัติงาน

ผูถูกกระทําความรุนแรง

ในครอบครัวไดรับ

การคุมครองชวยเหลือ

อยางมีประสิทธิภาพ

26,100.00 42 รุนที่ 3 วันที่ 26 -27

 ม.ค.65หองประชุม

ครอบครัวสุขสันต 

ชั้น 12 กรมกิจการ

สตรีและสถาบัน

จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรง

ในครอบครัว ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรง

ในครอบครัวมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปองกันและคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ

ปองกันและแกไขปญหาความ

รุนแรง

ในครอบครัวมีศักยภาพ และ

ทักษะการปฏิบัติงาน

ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

ไดรับการคุมครองชวยเหลืออยางมี

ประสิทธิภาพ

5.3 การเสริมสรางทักษะเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการ

กระทําความรุนแรงในครอบครัว และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพร

ความรูในการปองกันความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

6. เสริมสรางความรูในการปองกันความรุนแรงในครอบครัวใหเยาวชน

7.จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

7.1 จางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน สวนกลาง (2,016,000)

(นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และนิติกร) ศป

ก.สค.

110,000.01 9 คน 9 9 (คาจางเหมาเดือน 

ตุลาคม 2564)

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ศปก .สค. จํานวน 9 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

135,000.00 9 คน 9 9 คาจางเหมาเดือน 

พฤศจิกายน 2564)

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ศปก .สค. จํานวน 9 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

168,000.00 11 11 คาจางเหมาเดือน 

ธันวาคม 2564

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ศปก .สค. จํานวน 11 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

168,000.00 11 11 คาจางเหมา เดือน 

มกราคม 2565

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ศปก .สค. จํานวน 11 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัวในระดับ

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

168,000.00 11 11 คาจางเหมาเดือน

กุมภาพันธ 2565

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน ศปก .สค. จํานวน 11 คน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัวในระดับ

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

45,000.00 นักพัฒนาสังคม 3 3 คาจางเหมาเดือน

ตุลาคม 2565

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน กคพ . (นักพัฒนาสังคม)

60,000.00 นักพัฒนาสังคม 1 3 4 คาจางเหมาเดือน 

พฤศจิกายน 2564

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน กคพ . (นักพัฒนาสังคม)

60,000.00 นักพัฒนาสังคม 1 3 4 คาจางเหมาเดือน

ธันวาคม 2564

จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน กคพ . (นักพัฒนาสังคม)

7.2 จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการ

กระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด 76 อัตรา 

(13,680,000)

3,366,809.00 76 จังหวัด 18 58 76 คาจางเดือน ตุลาคม

 - ธันวาคม 2564

โอนงบประมาณเบิกจายแทนกันให พมจ. 76 จังหวัด

สนับสนุนงบประมาณในการจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํา

ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 76 จังหวัด

มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

1,091,177.00 76 จังหวัด 18 58 76 คาจางเดือนมกราคม

 2565

โอนงบประมาณเบิกจายแทนกันให พมจ. 76 จังหวัด

สนับสนุนงบประมาณในการจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํา

ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 76 จังหวัด

มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง

1,125,000.00 76 จังหวัด 18 58 76 คาจางเดือน 

กุมภาพันธ 2565

โอนงบประมาณเบิกจายแทนกันให พมจ. 76 จังหวัด

สนับสนุนงบประมาณในการจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํา

ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 76 จังหวัด

มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

มีกลไกในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัวในระดับ

จังหวัด

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือคุมครอง



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การดําเนินงานชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว (ทั่วประเทศ)

ผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

34 176 210 October 2564 ใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 โดยมีการดําเนินการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 210 ราย ดังนี้  

1. เยี่ยมบานสอบขอเท็จจริง จํานวน 28 ราย 

2.ใหคําปรึกษา จํานวน 79 ราย 

3.คุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 49 ราย  

4.สงโรงพยาบาล จํานวน 11 ราย  

5.สงบานพักเด็กและครอบครัวจํานวน 15 ราย 

6.สงเคราะหครอบครัว จํานวน 13 ราย  

7.เยี่ยมบานติดตามผล จํานวน 9 ราย   

8.ประชุมวิชาชีพ จํานวน 1 ราย  

9.สงสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 2 ราย 

10.ประสานอปท./ศพค./ชุมชน จํานวน 3 ราย

ผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

41 207 248 ผลการดําเนินงาน 

เดือน พฤศจิกายน 

2564

ใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 โดยมีการดําเนินการ ชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 248 ราย ดังนี้  

1. เยี่ยมบานสอบขอเท็จจริง จํานวน 71 ราย  

2.ใหคําปรึกษา จํานวน 83 ราย 

3.คุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 22 ราย  

4.สงโรงพยาบาล จํานวน 13 ราย  

5.สงบานพักเด็กและครอบครัวจํานวน 18 ราย 

6.สงเคราะหครอบครัว จํานวน 6 ราย  

7.เยี่ยมบานติดตามผล จํานวน 11 ราย   

8.ประชุมวิชาชีพ จํานวน 5 ราย  

9.สงสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 2 ราย 

10.ประสานอปท./ศพค./ชุมชน จํานวน 13 ราย 

11.แจงสิทธิตามพรบ.2544 จํานวน 4 ราย

ผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

38 171 209 ผลการดําเนินงาน

เดือน ธันวาคม 2564

ใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 โดยมีการดําเนินการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 209 ราย ดังนี้

1. เยื่อมบานสอบขอเท็จจริง จํานวน 54 ราย

2. ใหคําปรึกษา จํานวน 72 ราย

3. คุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 20 ราย

4. สงโรงพยาบาล จํานวน 11 ราย

5. สงบานพักเด็กและครอบครัวจํานวน 16 ราย

6. สงเคราะหครอบครัว จํานวน 6 ราย

7. เยี่ยมบานติดตามผล จํานวน 9 ราย

8. ประชุมวิชาชีพ จํานวน 5 ราย

9. สงสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 2 ราย

10. ประสาน อปท./ศพค./ชุมชน จํานวน 11 ราย

11. แจงสิทธิตาม พ.ร.บ. 2544 จํานวน 3 ราย



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

39 182 221 ผลการดําเนินงาน

เดือนมกราคม 2565

ใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 โดยมีการดําเนินการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 221 ราย ดังนี้ 

1. เยี่ยมบานสอบขอเท็จจริง จํานวน 57 ราย

2.ใหคําปรึกษา จํานวน 78 ราย

3.คุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 19 ราย 

4. สงโรงพยาบาล จํานวน 12 ราย 

5.สงบานพักเด็กและครอบครัวจํานวน 18 ราย 

6.สงเคราะหครอบครัว จํานวน 6 ราย

7.เยี่ยมบานติดตามผล จํานวน 9 ราย

8.ประชุมวิชาชีพ จํานวน 5 ราย

9. สงสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 2 ราย

10.ประสานอปท./ศพค./ชุมชน จํานวน 12 ราย

11. แจงสิทธิตามพรบ.2544 จํานวน 3 ราย

ผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

32 188 220 ผลการดําเนินงาน

เดือน กุมภาพันธ 

2565

ใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

 โดยมีการดําเนินการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 220 ราย ดังนี้ 

1. เยี่ยมบานสอบขอเท็จจริง จํานวน 49 ราย

2.ใหคําปรึกษา จํานวน 77 ราย

3.คุมครองสวัสดิภาพ จํานวน 26 ราย 

4. สงโรงพยาบาล จํานวน 12 ราย 

5.สงบานพักเด็กและครอบครัวจํานวน 21 ราย 

6.สงเคราะหครอบครัว จํานวน 6 ราย

7.เยี่ยมบานติดตามผล จํานวน 10 ราย

8.ประชุมวิชาชีพ จํานวน 3 ราย

9. สงสถานสงเคราะห/สถานคุมครอง 1 ราย

10.ประสาน อปท./ศพค./ชุมชน จํานวน 12 ราย

11. แจงสิทธิตามพรบ. 2544 จํานวน 3 ราย

การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานในการชวยเหลือคุมครอง สวัสดิ

ภาพผูประสบปญหาาความรุนแรงในครอบครัว

6,200.00 เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของในการ

ปองกันและแกไข

ปญหาความ

รุนแรงใน

ครอบครัว และ

เจาหนาที่ สค.

30 วันที่ 28 กุมภาพันธ

 2565 ณ หอง

ประชุมริบบิ้นขาว 

ชั้น 3 สค.

หารือแนวทางการการชวยเหลือคุมครอง สวัสดิภาพผูประสบ

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ผูเขารวมหารือ 30 คน - มีแนวทางในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

- มีแผนและแนวทางตาม

กฎหมายในการชวยเหลือ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับการชวยเหลือ

คุมครองอยางมีประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การประชุมรับฟงความคิดเห็น เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินงานของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550"

หนวยงานภาครัฐ

 ภาคเอกชน

182 67 249 17 และ 18 พ.ย. 

2564

คณะที่ปรึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกฎหมาย

ของผูเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบของกฎหมาย ทาง

แบบสอบถามและการประชุม เพื่อนําไปเปนขอมูลในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

  - ประเด็นของขอกฎหมาย แกไขเรื่อง "คํานิยาม" ใหชัดเจน

มากขึ้น เพื่อบางกรณีที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงในสภาพ

ครอบครัวและสังคมปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถเขาขาย

การบังคับใชตาม พ.ร.บ. คุมครองฯ พ.ศ. 2550 เปนการลด

ชองวางใหสามารถเขาถึงการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไดซึ่งการ

บังคับใชตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว เปนเพียง

มาตรกรทางการปกครอง

 - ระยะเวลาของกลไกการแจงความควรปรับจาก 3 เดือน 

ขยายเปน 6 เดือน เพื่อใหเจาหนาที่ชวยเหลือดําเนินการไดทัน

ปญหาอุปสรรค

ความไมตอเนื่องของบุคลากรในหนวยงาน

เครือขายที่เกี่ยวของตาง ๆ เจาหนาที่ประจํา

จังหวัดไมเพียงพอ 

แนวทางแกไข

เปนเรื่องของนโยบายที่จําเปนตองเพิ่มกลไก

การสรางความพรอมของบุคลากร เนน

บุคลากรใหมีความรูความเขาใจ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยการจัดอบรม

เพื่อการพัฒนาความรูทัศนคติของคน

ปฏิบัติงานใหตรงกัน ตองจัดอบรมอยาง

ตอเนื่อง ใหคนมีประสบการณมารวมถายทอด

เปน Best Practice จัดตั้งศูนยปฏิบัติงานให

เปนรูปธรรมเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ

ประสานงาน
- การใชกลไกการไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความที่

ดําเนินการไดตาม พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 2550 ตองพิจารณา

เรื่องการบําบัดรักษาหรือการบังคับใหมีการปรับพฤติกรรม

ประกอบเพิ่มเติมดวย เพื่อไมใหกลับไปกระทําความรุนแรงซ้ําอีก

- ใหความสําคัญตอการกําหนดเงื่อนไขคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนหลัก

- ปรับบทกําหนดโทษเพิ่มสูงขึ้นเชิงละเมิดอํานาจศาลใหเปน

การขัดคําสั่งมีโทษจําคุก หากกระทําผิดซ้ําจะไมมีการลดโทษ

- บทบัญญัติแหง พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 2550 ควรเพิ่มเติม

เรื่องบทบาทหนาที่และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมายใหชัดเจน ไมใชเพียงใหการชวยเหลือ และ

ประสานงานเทานั้น ปรับปรุงกฎหมายใหเพิ่มบทบาทหนาที่

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานการ

ดูแลประสานงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

 อยางไรก็ตาม หากมีการปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แลว 

จําเปนตองมีการประชาสัมพันธกฎหมายนี้

ใหกับผูปฏิบัติงานทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับ

ทราบทําใหกฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับได

จริง เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายนี้

โดยตรง ไมใชการพิจารณานํากฎหมายฉบับ

อื่นมาใชบังคับกับกรณีการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัวเวนแตมีประเด็นอื่นที่

เกี่ยวของ เชน
เพื่อการปกปองผูถูกกระทําความรุนแรงไดดวย สามารถยื่นคํา

รองแทนผูเสียหายได โดยมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ จัดทําบัตร

ประจําตัว การบัญญัติใหมีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบของหนวยงานเครือขายทุกฝาย 'ใหดําเนินงานเชิง

บูรณาการประสานงานเกี่ยวของกัน

การกระทําความรุนแรงในครอบครัวใน

ชาวตางชาติหรือผูติดยาเสพติดตองปรับใช

ดวยกฎหมายครอบครัว กฎหมายระหวาง

ประเทศคดีบุคคล ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ 

เพิ่มเติมดวย

- เนนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลักใหมีบทบาทมากขึ้น

เพราะรูปญหาในพื้นที่ ชวยลดความเสี่ยงของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดที่พักพิงในระยะยาวเพื่อความปลอดภัยของผูเสียหาย 

- บังคับใชกฎหมายฉบับนี้กับทั้งคนไทยและคนตางชาติได 

- จัดตั้งกองทุนเพื่อเปนคาใชจายชวยใหพนักงานเจาหนาที่

สามารถปฏิบัติงานได และเปนการเยียวยาชวยเหลือผูเสียหาย

ในเบื้องตน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การประชุมคณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ครั้งที่

 4/2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

8,200.00 ผูทรงคุณวุฒิดาน

กฎหมาย องคกร

พัฒนาเอกชน 

ผูบริหาร เจาหนา

ที กสค. และผูที่

เกี่ยวของ

7 13 20 2 Dec 2564 คณะทํางานประเมินผลฯ พิจารณาและปรับปรุงขอคําถามใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรขอคําถามในระบบกลาง

ตอไป

ไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

การปรับปรุงขอคําถามในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายตาม พ.ร.บ. 

หลักเกณฑการจัดทําราง

กฎหมายฯ พ.ศ. 2562 เพื่อ

นําเสนอสงเผยแพรขอคําถามใน

ระบบกลางตอไป
การประชุมคณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ครั้งที่

 1/2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

8,200.00 ผูทรงคุณวุฒิดาน

กฎหมาย องคกร

พัฒนาเอกชน 

ผูบริหาร 

เจาหนาที่ กสค. 

และผูที่เกี่ยวของ

7 14 21 วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2565

เพื่อรายงานการรับฟงความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ

พิจารณารางรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550

คณะทํางาน 16 คน

ผูเขารวม 9 คน

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

120 วันนับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา 

(สัญญาจางเลขที่ 

1/2565 ลงวันที่ 12

 ตุลาคม 2564)

จางที่ปรึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ขั้นตอน จัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 เสนอ รมว.พม. ผูรักษาการตาม

กฎหมาย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง

เผยแพรผานระบบกลางทางกฎหมาย

การจัดทํารางกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงนามในคําสั่ง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 191/2565 ลงวันที่ 

11 มีนาคม 2565 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําราง

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว โดยมีหนาที่และอํานาจในการใหคําปรึกษา แนะนํา

 หรือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว และพิจารณารางกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวที่ไดปรับปรุง หรือ

แกไขเพิ่มเติม และกําหนดกรอบ แนวทางในการปรับปรุง หรือ

แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูฏกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัวใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สภาพการณปจจุบันและเปนไปตามที่พระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย

พ.ศ. 2562 กําหนด
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

29,850.00 คณะอนุ

กรรมการฯ เจา

หนาที กสค. และ

ผูที่เกี่ยวของ

7 29 36 24 Dec 2564 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ไดพิจารณากรอบแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง

ในครอบครัว และใหขอเสนอแนะตอรายงานตามมาตรา 17 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 

โดยมติที่ประชุมไดกําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ จาก

ยุทธศาสตร 3P เปน 5Ps คือ ดานนโยบาย (Policy) การ

ดําเนินคดี (Prosecution) การคุมครอง (Protection) การ

ปองกัน (Prevention) และดานความรวมมือ (Partnership)

36 คน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

24,375.00 คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานฯ

3 32 35 วันที่ 22 มีนาคม 

2565 ณ หองประ

ขุม สป.1 ชั้น 8 

อาคาร พส.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว ประจําป 2565 และประจําป 2566 - 2570

คณะอนุกรรมการฯ 25 คน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 10

 คน

มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติ

การปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว ประจําป 

2565 และประจําป 2566 - 

2570

มีแผนปฏิบัติการ ฯ เพื่อเปนแนวทาง

ในการขับเคลื่อนงาน

การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

พมจ./ ผอ.กสค./ 

ผอ.กองสงเสริม

การพัฒนาและ

สวัสดิการเด็ก 

เยาวชน และ

ครอบครัว กรม

กิจการเด็กและ

เยาวชน/ ผอ.กอง

ตอตานการคา

มนุษย/ ผอ.

สํานักงานสงเสริม

และสนับสนุน

วิชาการ 2,6,8

7 49 56 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยลงนามคําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยที่ 205/2565 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง 

การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

พนักงานเจาหนาที่ จํานวน 56 คน มีพนักงานเจาหนาที่สําหรับให

คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ

การนําเขาขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงใน

ครอบครัว ประจําป 2564

ผูปฏิบัติงานดาน

การกระทําความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี

 และความรุนแรง

ในครอบครัว 76 

จังหวัด

76 ขอความรวมมือ พมจ. มอบหมายผูรับผิดชอบจัดเก็บและ

นําเขาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานดานการกระทําความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ลงใน

ระบบ www.violence.in.th เพื่อเปนขอมูลประกอบการ

จัดทํารายงานตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  - เชิงปริมาณ     1) มีระบบขอมูลความเขมแข็งของ

ครอบครัว  (1 ระบบ)

    2) จํานวนหนวยงานที่ขับเคลื่อน

นโยบาย/มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ดานครอบครัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (70 หนวยงาน)

    3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  มี

การพัฒนาคุณภาพใหมีความทันสมัย 

ตรงตามความตองการของตลาด (20 

ชิ้น)

    4) ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ

ผูสําเร็จจากการอบรมอาชีพ (5 ชองทาง)
โครงการคลังขอมูลสารสนเทศดานครอบครัวแหงชาติ (2,000,000

 บาท)

 - เชิงคุณภาพ  1) รอยละของจังหวัดที่บันทึกขอมูล

ความเขมแข็งของครอบครัว  (รอยละ 

90)

2,000,000.00

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง (กสค)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

1.การสํารวจสถานการณความเขมแข็งของครอบครัว

1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการสํารวจและนําเขาขอมูล

สถานการณความเขมแข็งของครอบครัว

(ปรับกิจกรรม "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจในการ

สํารวจขอมูลดานครอบครัวและฝกปฏิบัติการนําเขาขอมูล

สถานการณความเขมแข็งของครอบครัว (Online) ประจําป 2565)

จนท.สนง.พมจ. 

76 จังหวัด และ 

จนท. สค.

18 88 39 145 วันที่ 11 กุมภาพันธ

 2565

ผาน Zoom

ประชุมสรางความเขาใจการสํารวจ และฝกปฏิบัติการนําเขา

ขอมูลสถานการณความเขมแข็งของครอบครัวผานระบบ

ฐานขอมูลมาตรฐานครอบครัววเขมแข็ง 

(stat.thaifamily.in.th) และแบบสํารวจอื่น ๆ ตามแนวทาง

กาาารขับเคลื่อนงานดานครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2565

จนท.พมจ. มีแบบสํารวจขอมูล

 - สมุดพกครอบครัว

 - แบบสํารวจขอมูลครอบครัว

 - แบบสํารวจสถานการณครอบครัวเขมแข็ง

 - แบบสํารวจทักษะ พอ แม ผูปกครอง (Online)

 - แบบสํารวจสถานการณความรุนแรง (Online)

จนท.พมจ. 

 - มีความรูเรื่องแนวทางการ

สํารวจสถานการณความ

เขมแข็งของครอบครัว การ

สํารวจขอมูลครอบครัว การ

สํารวจทักษะ พอแม ผูปกครอง

 การสํารวจสถานการณความ

รุนแรง และสมุดพกครอบครัว 

ตามแนวทางในการขับเคลื่อน

งานภายใตประเด็น "การสราง

สภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอ

ครอบครัว (Family Friendly 

Society)" 

นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเปน

แนวทางในการดําเนินงานและ

กําหนดนโยบายใหเหมาะสมกับพื้นที่

1. จนท.พมจ.บางสวนเคยเขารวม และเขาใจ

แนวทางการสํารวจขอมูลฯ แลว จึงไมเขา

รวมประชุมฯ

2. จนท.พมจ. บางสวนติดภารกิจหนวยงาน

แนวทางการแกไข :มีการจัดสง Link วิดีโอ

การประชุมในกรุปไลน Strong Family 

Standard เพื่อใหสามารถดูและทบทวน

ยอนหลังได

 - ฝกปฏิบัติการนําเขาขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพและ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน

ระดับพื้นที่ตามสภาพปญหา 

ความเปนเรงดวนบนพื้นฐาน

ของขอมูลเชิงประจักษ

1.2 สํารวจสถานการณความเขมแข็งของครอบครัว 1,986,600.00 สนง.พมจ. 76 

จังหวัด

โอนเงินงบประมาณให 76 จังหวัด ดําเนินการสํารวจ

สถานการณความเขมแข็งของครอบครัว

จนท.พมจ. 

 - มีความรูเรื่องแนวทางการ

สํารวจสถานการณความ

เขมแข็งของครอบครัว การ

สํารวจขอมูลครอบครัว การ

สํารวจทักษะ พอแม ผูปกครอง

 การสํารวจสถานการณความ

รุนแรง และสมุดพกครอบครัว 

ตามแนวทางในการขับเคลื่อน

งานภายใตประเด็น "การสราง

สภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอ

ครอบครัว (Family Friendly 

Society)" 

นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเปน

แนวทางในการดําเนินงานและ

กําหนดนโยบายใหเหมาะสมกับพื้นที่

- ฝกปฏิบัติการนําเขาขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพและ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน

ระดับพื้นที่ตามสภาพปญหา 

ความเปนเรงดวนบนพื้นฐาน

ของขอมูลเชิงประจักษ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการ

ดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลลัพธ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย

ผลคน (จํานวน) (คน / แหง)

วันที่/สถานที่จัด

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมหลัก : จัดทํา Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู

สําหรับสตรีและครอบครัว (โครงการสําคัญ)

 - เชิงปริมาณ     1) มี platform เพื่อการเรียนรู

สําหรับครอบครัว (1 platform)

    2) จํานวนหนวยงานที่ขับเคลื่อน

นโยบาย/มาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ดานครอบครัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (70 หนวยงาน)

    3) จํานวนประเภทของผลิตภัณฑ  มี

การพัฒนาคุณภาพใหมีความทันสมัย 

ตรงตามความตองการของตลาด (20 

ชิ้น)

    4) ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ

ผูสําเร็จจากการอบรมอาชีพ (5 ชองทาง)

โครงการ "Thai Family Platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรี

และครอบครัว"

 - เชิงคุณภาพ     1) รอยละของผูใชบริการมีความพึง

พอใจในระดับปานกลางขึ้นไป (รอยละ 

80)

5564700

โครงการ "Thai Family Platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรี

และครอบครัว" 

ปรับกิจกรรรมเปน 1) พัฒนา Thai Family Platform เพื่อเปน

ศูนยกลางการใหบริการดานครอบครัว ระยะที่ 1 2) จัดทํา 

E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานดานครอบครัว

อยูระหวางดําเนินการลงนามในสัญญาจางพัฒนา thai family

 platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

1. พัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว เพื่อรองรับ platform อยูระหวางดําเนินการลงนามในสัญญาจางพัฒนา thai family

 platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อยูระหวางดําเนินการลงนามในสัญญาจางพัฒนา thai family

 platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

3. จัดหาครุภัณฑ Hardware เพื่อรองรับ Platform อยูระหวางดําเนินการลงนามในสัญญาจางพัฒนา thai family

 platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว

4. จัดทํา E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานดานครอบครัว อยูระหวางดําเนินการลงนามในสัญญาจางพัฒนา thai family

 platform เพื่อการเรียนรูสําหรับสตรีและครอบครัว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสรางการใชชีวิตครอบครัวที่

กิจกรรมหลัก : เสริมสรางการใชชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของ

 

250,000        

โครงการเสริมสรางการใชชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับ

ชาวตางชาติ  (250,000 บาท)

เชิงปริมาณ 1) จํานวนหญิงไทย และ

ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ

หรือมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปใชชีวิตในตางประเทศ

 หรือแตงงานกับชาวตางชาติ 

ไดรับการอบรมแนวทางการใช

ชีวิตสิทธิและกฎหมายที่

เกี่ยวของตอการใชชีวิตใน

ตางประเทศ (40 คน)

2) จํานวนอาสาสมัครเครือขาย

หญิงไทยในตางประเทศไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ในการใหคําแนะนําปรึกษาและ

ชวยเหลือผูประสบปญหา (40 

คน)

ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

เสริมสรางการใชชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทย กับชาวตางชาติ 

(ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

เชิงคุณภาพ 1) หญิงไทย และประชาชน

ทั่วไปที่มีความสนใจหรือมี

ความประสงคที่จะเดินทางไปใช

ชีวิตในตางประเทศ หรือ

แตงงานกับชาวตางชาติ มี

ความรู ความเขาใจในเรื่องสิทธิ

ตามกฎหมาย วิธีการเขาถึงสิทธิ

และกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ 

ที่จําเปนตอการใชชีวิตใน

ตางประเทศ การปองกันการถูก

กระทําความรุนแรงทุกรูปแบบ 

รวมทั้งเสริมสรางการเรียนรูการ

ใชชีวิตรวมกันกับชาวตางชาติ 

(รอยละ 80) (40 คน)

2) อาสาสมัครเครือขาย

หญิงไทยในตางประเทศ ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ

 ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง

และสามารถพึ่งพา ตนเองได 

และนําไปสูการสรางและ ขยาย

เครือขายอาสาสมัครในการให 

ความชวยเหลือหญิงไทย ทั้งที่

พํานัก อยูในประเทศและ

ตางประเทศ (อยางนอย 3 

เครือขาย)

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครให

คําปรึกษาแกหญิงไทย ที่แตงงานกับชาวตางชาติ (งบประมาณ 

130,000.00 บาท)

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม แกหญิงไทยกอน

เดินทางไปตางประเทศ (งบประมาณ 120,000.00 บาท)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานของ

เครือขายอาสาสมัครใหคําปรึกษาแกหญิงไทยที่แตงงานกับ

ชาวตางชาติ ครั้งที่ 1 (โซนยุโรป)

2,400.00 1. ประธานหรือผูแทน

เครือขาย

อาสาสมัครฯ (โซนยุโรป)

2. ผูบริหาร และ

เจาหนาที่ สค.

3. วิทยากรกลุมจาก

ผูทรงคุณวุฒิจากศูนย

ชุมชนอีสานศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวม (1.-3.) จํานวน

ประมาณ 50 คน

1 49 - 50 ประธาน

หรือผูแทน

เครือขาย

อาสาสมัคร

ให

คําปรึกษา

แก

หญิงไทยที่

แตงงาน

กับ

ชาวตางชาติ

 (โซนยุโรป)

วันอาทิตยที่ 19 

ธันวาคม 2564 

ผานระบบการ

ประชุมทางไกล

ออนไลน (Zoom

 Meeting)* (มี

การปรับ

แผนการจัด

กิจกรรมไปเปน

ชวงเดือน

กุมภาพันธ 2565

 เนื่องจากอยู

ระหวางการ

จัดเตรียมขอมูล

และประเด็น

คําถามตาง ๆ 

สําหรับใชในการ

ถอดบทเรียน 

ขอมูล ณ วันที่ 

25 มกราคม 

2565)

อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลของกลุมเปาหมาย 

(เครือขายอาสาสมัครฯ โซนยุโรป) และวางแผนการ

ดําเนินงาน

จํานวน

อาสาสมัคร

เครือขาย

หญิงไทยใน

ตางประเทศ 

(โซนยุโรป) 

ไดรับการ

สงเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพใน

การให

คําแนะนํา

ปรึกษาและ

ชวยเหลือผู

ประสบปญหา

อาสาสมัครเครือขายหญิงไทย

ในตางประเทศ (โซนยุโรป) 

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่ม

ทักษะ ตระหนักถึงคุณคาของ

ตนเองและสามารถพึ่งพาตนเอง

ได และนําไปสูการสรางและ

ขยายเครือขายอาสาสมัครใน

การใหความชวยเหลือหญิงไทย

 ทั้งที่พํานักอยูในประเทศและ

ตางประเทศ

1. ผลจากการถอดบทเรียน

การดําเนินงานของ สค. กับ

เครือขายอาสาสมัครฯ ที่ 

เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2554 ถึงปจจุบัน โดย

สรุปองค ความรู ขอคิด 

ขอเสนอแนะ รวมถึงการ

ปรับปรุงและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน            2. 

การแนะนําภารกิจ สค. และ

 ชองทางการใหคําปรึกษา

และ สงตอความชวยเหลือ 

Family Line                  

          3. การประสาน

สัมพันธภาพระหวาง สค. 

และเครือขายอาสาสมัครฯ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม  - เชิงปริมาณ 1) กลุมเปาหมายมีความรูความ

เขาใจในการจัดทํางบประมาณ

ที่คํานึงถึงเพศภาวะ (รอยละ 

80)  

2) ผูรวมโครงการมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558 (รอยละ 80)  

3) มีผลงานวิชาการที่มี

มาตรฐาน (5 เรื่อง)

4) รอยละของผูปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558 มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและกระบวนการ

ดําเนินงาน (รอยละ 100)

5) รอยละของคํารองเรียนที่

ไดรับการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติฯ (รอยละ 100)

โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

(5,557,200 บาท)

 - เชิงคุณภาพ  1) หนวยงานภาครัฐมีการ

จัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติ

เพศภาวะ (รอยละ 20)

2) รอยละของผูรองเรียนไดรับ

การคุมครอง ปองกันไมใหถูก

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ (รอยละ 80)

5,557,200      

(1) ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศ

ภาวะ

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการขับเคลื่อนการจัดทํา

งบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะและการเปดตัวคูมือการจัดทํา

งบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ รวมกับองคการเพื่อการสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหง

สหประชาชาติ (UN Women)

UN Women 

สนับสนุน

งบประมาณ

หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม

234 วันพุธที่ 15 

ธันวาคม 2564 

ระหวางเวลา 

10.00 น. -12.00

 น. หองประชุม

ประชาบดี ชั้น 

19 เอ กระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย และ

ผานระบบการ

ประชุมออนไลน

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ ประกอบดวย 8 หนวยงาน 

ผานระบบออนไลน และการลงนามที่หองประชุมฯ ดังนี้ 

1) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  2) สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร  3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  4) สํานักงบประมาณ 5) กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 6) สถาบันพระปกเกลา 

7) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 8) องคการเพื่อการสงเสริมความ

เสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหง

สหประชาชาติ  (UN WOMEN) 

บันทึกขอตกลงฯ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงเจตจํานงความ

รวมมือกันของหนวยงานขางตน ในการสงเสริมความ

รวมมือในการขับเคลื่อนการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึง

มิติเพศภาวะ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2564 ให

เผยแพรคูมือและใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของนําคูมือการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติ

เพศภาวะ พรอมแบบรายการตรวจสอบการจัดทํา

งบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะไปใชเปนแนวทางใน

การจัดทํางบประมาณตอไป

หนวยงานลง

นาม MOU 

จํานวน 8 

หนวยงาน

 เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรภายใต

กํากับรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมี

การจัดสรรงบประมาณที่เปน

ธรรมและเหมาะสมตาม

ความจําเปน และความ

ตองการที่แตกตางกันของ

ประชากรที่มีความแตกตางทาง

เพศ วัย และสภาพของบุคคล 

ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา

71 วรรค 4

เกิดการกระจายและใช

ประโยชนของทรัพยากร

ใหกับประชาชนทุกกลุมอยาง

เหมาะสม เทาเทียม และ

เปนธรรม โดยมีกรอบการ

ดําเนินงาน คือการรวมกัน

ดําเนินการขับเคลื่อนการ

จัดทํางบประมาณที่คํานึงถึง

มิติเพศภาวะ ซึ่งเปน

เครื่องมือหนึ่งที่สําคัญใน

การบูรณาการมุมมองเพศ

ภาวะ (gender 

mainstreaming) เขาสู

กระบวนการจัดการ

งบประมาณทั้งรายรับและ

รายจาย เพื่อใหบริหาร

จัดการงบประมาณในทุก

ระดับเกิดความโปรงใส 

กระจายทรัพยากรใหกับ

ประชาชนอยางทั่วถึงและ

เหมาะสมกับบริบทความ

ตองการ 

ความจําเปนจําเพาะ เพื่อ

ความเปนธรรม ลดความ

เหลื่อมล้ํา ในสังคม และ

สรางความเสมอภาคระหวาง

เพศ 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

ผลิตคูมือการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ จํานวน 5,000 

เลม

350,000.00 หนวยงานภาครัฐ 232 

หนวยงาน

(หนวยงาน

 GFP , 

พมจ., ศูนย

เรียนรูฯ 

และสถาน

คุมครองฯ)

เพื่อเผยแพรคูมือการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศ

ภาวะใหหนวยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

7 ธันวาคม 2564 เห็นชอบคูมือการจัดทํางบประมาณที่

คํานึงถึงมิติเพศภาวะ และใหหนวยงานฯ นําคูมือ พรอม

แบบรายการฯ ไปใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ

 เพื่อจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ

เหมาะสมตามความจําเปนและความตองการที่แตกตาง

กันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล

1.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทํา

งบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ

(2) พัฒนาองคความรูและรวบรวมขอมูลดานการ ยุติการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

2.1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการดานการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

3,400.00 คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในการ

คัดเลือกผลงานวิชาการ

ดานการเลือกปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรมระหวางเพศ

4 1 5 11/3/2565 

หองประชุม War

 Room ชั้น 3 

 กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบและเกณฑการคัดเลือก

ผลงานวิชาการ พรอมทั้งใหจัดทําประกาศเชิญชวนสงผล

งาน

2.2 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ

2.3 จางรวบรวมขอมูล

(3) เสริมพลังสรางความเทาเทียมระหวางเพศ 

ผลักดันมาตรการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ

(4) พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558

4.1 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

4.2 จางเหมาเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 64 - ก.พ. 65)

914,045.45 เจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติความ

เทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558 จํานวน 13 

คน

12 กองสงเสริม

ความเสมอภาค

ระหวางเพศ

เจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติ

ความเทา

เทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 

2558 จํานวน

 12 คน

มีผลการดําเนินงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย

สนับสนุนภารกิจงานของ

กองสงเสริมความเสมอภาค

ระหวางเพศ อาทิ การ

ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ

 และกลไกในการสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศ 

การขับเคลื่อนงานดานการ

คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี

 การสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพของสตรี และการ

ดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

(5) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

5.1 การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ

ยื่นคําอุธรณตามระยะเวลาที่

ศาลปกครองกําหนด

1) ประชุมคณะกรรมการ วลพ. ครั้งที่ 1/65 19,600.00 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 20 คน

7 11 2 20 วันที่ 26 

มกราคม 2565 

ณ หองประชุม 

Warroom ชั้น 3

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณารางคําอุทธรณ คําอุทธรณ 

จํานวน 1 ฉบับ

คําอุทธรณมีเนื้อหาครบถวน

และครอบคลุมในทุกประเด็น

ยื่นคําอุทธรณตามระยะเวลา

ที่ศาลปกครองกําหนด

2) ประชุมคณะกรรมการ วลพ. ครั้งที่ 2/2565 36,643.40 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 20 คน

5 15 0 20 วันที่ 11 

กุมภาพันธ 2565

 ณ หองประชุม 

สค. ชั้น 12

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณารางคําวินิจฉัย จํานวน 1 

คํารอง

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

 วลพ. ครั้งที่ 

2/2565

รางคําวินิจฉัยมีความถูกตอง

ตามที่กฎหมายกําหนด

คําวินิจฉัยมีคําสั่ง

คณะกรรมการ วลพ. ที่

สามารถระงับและปองกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

3) ประชุมคณะกรรมการ วลพ. ครั้งที่ 3/2565 40,906.00 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 20 คน

8 12 0 20 วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2565

 ณ หองประชุม 

สค. ชั้น 12

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณาวินิจฉัยคํารอง จํานวน 3 

คํารอง

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

 วลพ. ครั้งที่ 

3/2565

คําวินิจฉัยมีความถูกตองตามที่

กฎหมายกําหนด

คําวินิจฉัยมีคําสั่ง

คณะกรรมการ วลพ. ที่

สามารถระงับและปองกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ

4) ประชุมคณะกรรมการ วลพ. ครั้งที่ 4/65 18,414.00 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 20 คน

5 9 1 15 วันที่ 11 มีนาคม

 2565 ณ หอง

ประชุม สค. ชั้น 

12

บันทึกถอยคําคูกรณี คํารองเลขที่ 01/2564 และ

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณารางคําวินิจฉัย คํารองเลขที่

 15/2563

มีรางบันทึก

ถอยคํา 

จํานวน 1 

ฉบับ และมีคํา

วินิจฉัย 

จํานวน 1 คํา

รอง

รางคําวินิจฉัยมีความถูกตอง

ตามที่กฎหมายกําหนด

คําวินิจฉัยมีคําสั่ง

คณะกรรมการ วลพ. ที่

สามารถระงับและปองกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ

5.2 การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ

1) ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ คณะที่ 3 ครั้งที่ 6/64

25,280.00 คณะอนุกรรมการ วพล.

 คณะที่ 3 และ 

เจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 10 คน

5 4 9 วันที่ 29 ตุลาคม

 2564 ณ หอง

ประชุมริบบิ้น

ขาว ชั้น 3

คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 3 ดําเนินกระบวน

พิจารณา คํารองที่ 02/2564

ดําเนิน

กระบวน

พิจารณา 

จํานวน 1 คํา

รอง

ไดขอเท็จจริงจากการดําเนิน

กระบวนพิจารณา

ผูที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศไดรับการ

คุมครอง ชวยเหลือตาม

พระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

2) ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ คณะที่ 3 ครั้งที่ 7/64

16,780.00 คณะอนุกรรมการ วพล.

 คณะที่ 3 และ 

เจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 10 คน

4 5 9 วันที่ 17 

พฤศจิกายน 

2564 ณ หอง

ประชุมริบบิ้น

ขาว ชั้น 3

คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 3 เห็นชอบรายงานผล

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ คํารองเลขที่ 02/2564

 ทั้งนี้ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ วลพ. เพื่อมีคําวินิจฉัย

ในการประชุมคณะกรรมการ วลพ. ในครั้งตอไป

รายงานผล

การพิจารณา

ของ

คณะอนุกรรมก

ารวินิจฉัยการ

เลือกปฏิบัติ

โดยไมเปน

ธรรมระหวาง

เพศ จํานวน 

1คํารอง

รายงานผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ คณะที่ 3 

สามารถนําเสนอตอ

คณะกรรมการ วลพ. เพื่อมีคํา

วินิจฉัยในการคุมครองและ

ชวยเหลือผูถูกเลือกปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรมระหวางเพศตาม

พระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558

ผูที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศไดรับการ

คุมครอง ชวยเหลือตาม

พระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

(6) สนับสนุน ผลักดัน และติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

6.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558

1) จางเหมาเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ

 พ.ศ. 2558

338,045.45 เจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติความ

เทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558 จํานวน 13 

คน

1 11 12 กองสงเสริม

ความเสมอภาค

ระหวางเพศ

เจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติ

ความเทา

เทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 

2558 จํานวน

 12 คน

จัดทํารายงานผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ

สนับสนุนภารกิจงานของ

กองสงเสริมความเสมอภาค

ระหวางเพศ อาทิ การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาสตรีและแผนปฏิบัติ

การฯ การขับเคลื่อนกลไก 

CGEO/GFP การขับเคลื่อน 

SDGs เปาหมายที่ 5 การ

ขับเคลื่อนงานดานสตรีกับ

สันติภาพและความมั่นคง

ปลอดภัย การขับเคลื่อน

อนุสัญญา CEDAW การ

ขับเคลื่อนแผนความรุนแรง

ตอสตรี การสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของสตรี 

การดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

6.2 ผลักดันและติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

1) เขารับฟงคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 2498/2562 ครั้งแรก 6,957.40 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 5 คน

2 2 1 5 วันที่ 16 

ธันวาคม 2564 

ณ ศาลปกครอง

กลาง ชั้น 3

เขารับฟงคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 2498/2562 เขารับฟงคํา

พิพากษาคดี

หมายเลขดําที่

 2498/2562 

จํานวน 1 ครั้ง

สรุปรายละเอียดและประเด็น

ไดถูกตองครบถวน

นําขอเท็จจริงนํามา

ประกอบการประชุมเพื่อราง

คําอุทธรณ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

2) เขารับฟงคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 2498/2562 ครั้งที่ 2 8,267.20 คณะกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ สค. ที่

เกี่ยวของ จํานวน 5 คน

2 2 1 5 วันที่ 29 

ธันวาคม 2564 

ณ ศาลปกครอง

กลาง ชั้น 3

เขารับฟงคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 2498/2562 เขารับฟงคํา

พิพากษาคดี

หมายเลขดําที่

 2498/2562 

จํานวน 1 ครั้ง

สรุปรายละเอียดและประเด็น

ไดถูกตองครบถวน

นําขอเท็จจริงนํามา

ประกอบการประชุมเพื่อราง

คําอุทธรณ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม (โครงการสําคัญ)

 - เชิงปริมาณ มีระบบการติดตามและประเมินผ   3,074,800      

โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม  (3,074,800 บาท)

 - เชิงคุณภาพ  1) มีขอมูลสารสนเทศเปน

หลักฐานเชิงประจักษในการ

วิเคราะหแนวทางในการผลักดัน

 และขับเคลื่อนงานเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ําทางเพศในสังคมได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) มีรายงานความกาวหนาใน

การดําเนินงานเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ําทางเพศในสังคมที่เปน

เอกภาพ

จางที่ปรึกษาพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

หนวยงานภาครัฐ (GFP)

 จํานวน 138 หนวยงาน

อยูระหวางรอสงมอบงานงวดที่ 1 (29 เม.ย. 65)

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุน

สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ

  - เชิงปริมาณ   1) จํานวนผูเสียหายจากการ

ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศที่ไดรับการชดเชย  

และเยียวยา (9 ราย) 

  2) จํานวนเครือขายที่ไดรับ

การสนับสนุนการดําเนินงาน

เพื่อสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศ (16 องคกร)

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ  โครงการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ (7,300,000 

บาท)

 - เชิงคุณภาพ   1) ผูเสียหายจากการถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง

เพศที่ไดรับการชดเชยและ

เยียวยา (รอยละ 90)

 2) เครือขาย (หนวยงาน/

องคกร) ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนฯ 

สามารถดําเนินโครงการได

บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด

 (60)

7,300,000      กําลังดําเนินการ

กิจกรรมหลัก การซดเชยและเยียวยาผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติ

1. การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไมเปนธรรมระหวางเพศ

1.1 การชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกขแกผูเสียหาย

จากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมระหวางเพศ

ยังใมมีผูขอรับการชดเชยเยียวยาฯ

1.2 การคุมครองและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมม

ระหวางเพศ

ยังไมไดดําเนินการ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุมครองและปองกันมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ “เสริมสรางองคกรแหงความ

เทาเทียมระหวางเพศ”

87,080.19 ผูแทนหนวยงานที่เขา

รวมลงนามประกาศ

เจตนารมณ “การ

สงเสริมความเสมอภาค

และขจัดการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ” ผูแทน

บริษัทจดทะเบียนและ

ธุรกิจในตลาดทุน ที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม

 โดยคํานึงถึงความ

เสมอภาคระหวางเพศ 

ตามการขับเคลื่อนของ

สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและ

 ตลาดหลักทรัพย 

(กลต.) ผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหาร

กองทุนสงเสริมความ

เทาเทียมระหวางเพศ 

ผูบริหาร วิทยากร 

เจาหนาที่กรมกิจการ

สตรีและสถาบัน

ครอบครัว และผู

สังเกตการณ

71 25 23 ก.พ. 65 ณ 

รร.ปรินซพาเลซ

 มหานาค กทม.

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุมครองและปองกัน

มิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

“เสริมสรางองคกรแหงความเทาเทียมระหวางเพศ" ใน

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมปรินชพาเลส มหา

นาค กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ

องคกรสูองคกรแหงการสงเสริมความเสมอภาคและขจัด

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ใน

หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูแทน

หนวยงานที่เขารวมลงนามประกาศเจตนารมณ “การ

สงเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมระหวางเพศ” ผูแทนบริษัทจดทะเบียนและ

ธุรกิจในตลาดทุน มีความรับผิดชอบตอสังคม

 โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางเพศ ตามการ

ขับเคลื่อนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และ

 ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 

ผูบริหาร วิทยากร เจาหนาที่กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว และผูสังเกตการณ รวมทั้งสิ้น 71 คน 25 

องคกร

จําวน 71 คน 

25 องคกร

หนวยงานรวมประกาศ

เจตนารมณ และหนวยงานที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม

 โดยคํานึงถึงความเสมอภาค

ระหวางเพศ นําความรูที่ได

จากการประชุมนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาองคกร

ใหเปนองคกรที่มีความเทา

เทียมระหวางเพศ

สถานการณการแพร

ระบาดขอแงโรคโควิด 

19 ทําใหผูเขารวม

ประชุมไมกลาเขารวม

ประชุม ดําเนินการ

แกไขโดยประสานเชิญ

เจาหนาที่ศูนยสาธาร

สุขที่ 20 ดําเนินการ

ตรวจคัดกรองดวย

แบบตรวจโควิด-19 

ดวยตนเอง

2) จัดกิจกรรมสานพลังเครือขายรวมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ : Gender Fair

499,690.00 ประชาชนทั่วไป และ

หนวยงานที่ดําเนินงาน

ดานสงเสาริมความเทา

เทียมระหวางเพศ

100 31 March 2565 ดําเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม

1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคุมครองและปองกันการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมระหวางเพศ

ยังไมไดดําเนินการ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

2. การสรางความตระหนักเรื่องความเทาเทียมระหวางเพศ

2.1 การฝกอบรมสรางความตระหนักรูเรื่องความเทาเทียมระหวาง

เพศ เพื่อความเปนธรรมในสังคม

อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคาดวา

จะดําเนินการจัดการประชุมในเดือน เมษายน

2.2 การเสริมสรางความตระหนักรูเรื่องพระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศและกลไกในการคุมครองปองกันการเลือกปฏิบัติ

และการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

ยังไมไดดําเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความตระหนักรูเรื่อง

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รุนที่ 1

188,214.04 57 9 48 21 - 22 

ธันวาคม 2564 

ณ โรงแรมเอเซีย

 จังหวัดลําปาง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความตระหนักรูเรื่อง

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 22 

ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอเซีย จังหวัดลําปาง 

วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานดานความเทาเทียมระหวางเพศตาม

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 

รวมทั้งกลไกในการคุมครองและปองกันมิใหเกิดการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ สนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมเปนกลไกสําคัญในการ

สรางสังคมเสมอภาค ผลักดันการดําเนินงานดานการ

สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศในพื้นที่ และสามารถ

นํามุมมองมิติระหวางเพศ

 ไปใชในการดําเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูแทนจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และผูแทนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ 

ไดแก จังหวัดลําปาง ลําพูน แพร พะเยา เชียงราย และ

จังหวัดตาก จํานวน 43 คน ผูบริหาร วิทยากร เจาหนาที่

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผูสังเกตการณ

 จํานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน กิจกรรมในการ

ประชุมไดแก การใหความรูเรื่อง พ.ร.บ. ความเทาเทียม

ระหวางเพศ 2558 ความเทาเทียมระหวางเพศ และการ

ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความตระหนักรูเรื่อง

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รุนที่ 2

122,201.12 ผูแทนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 29 แหง จาก 6

 อําเภอ ไดแก อ.ทาชาง

 อ.พรหมบุรี อ.คาย

บางระจัน อ.บางระจัน 

อ.อินทรบุรี และอ.เมือง

 ในจังหวัดสิงหบุรี และ

ผูแทนจากสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด

สิงหบุรี วิทยากร 

เจาหนาที่

 กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว และ

ผูสังเกตการณ

39 17 56 วันที่ 2-3 

กุมภาพันธ 2565

  ณ โรงแรมไชย

แสงพาเลส 

สิงหบุรี

2.3 การเผยแพรและประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักรูเรื่องความเทา

เทียมระหวางเพศ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 399,324.00 5,240 ผลิตสื่อประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักรูเรื่องความเทา

เทียมระหวางเพศ จํานวน 5240 ชิ้น ไดแก สเปรย

แอลกอฮอล จํานวน 4,000 ชิ้น รมสามตอน จํานวน 840

 ชิ้น กระเปาผา 400 ใบ

เผยแพรและประชาสัมพันธสปอตโฆษณา หัวขอ “Gender Equality” ประชาชนทั่วไป 170,00

0 (ยอด

วิวจาก

 

YouTu

be)

22 ชิ้นงาน มีนาคม จัดจางบริษัทกอริลลาไอเดียจํากัด ดําเนินงานการ

เผยแพรและประชาสัมพันธสปอตโฆษณา หัวขอ 

“Gender Equality” ของกองทุนสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศ ใหเปนกระแสในสังคมออนไลน ผานสื่อ

สังคมออนไลน (Social Media) ไดแก YouTube, 

Facebook, Twitter และ Tiktok ในชวงเดือนมีนาคม 

2565 จํานวน 22 ชิ้นงาน

กิจกรรมหลัก 2 การสนับสนุนโครงการเพื่อสงเสริมความเทาเทียม

ระหวาเพศ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

1. การสนับสนุนหนวยงานเครือขายดําเนินโครงการสงเสริม

ความเทาเทียมระหวางเพศ

อยูระหวางการประสานหนวยงานที่ไดรับการอนุมัติจาก

ปงบประมาณ 2564 ไปดําเนินโครงการและใช

งบประมาณ ในงบประมาณป 2565 เพื่อดําเนินการทํา

สัญญารับเงิน

- โครงการ/กิจกรรมขนาดเล็ก ไมเกิน 50,000 บ. 48,100.00 จํานวน 2 โครงการ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 

รร.บานหวยผิ้ง ดําเนิน

โครงการสงเสริมความเสมอ

ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ

ระหวางเพศในโรงเรียน 

งบประมาณ 48,100 บาท

- โครงการ/กิจกรรมขนาดกลาง ตั้งแต 50,001 - 150,000 บ. 197,590.00 จํานวน 3 โครงการ 1. สนับสนุนงบประมาณใหแก 

สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติด

เชื้อเอชไอว/ีเอดส จังหวัด

สกลนคร โครงการอบรมให

ความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิ

ความเทาเทียมระหวางเพศกับ

ชุมชน อําเภอเจริญศิลป 

ดําเนินการวันที่ 21-23 

ธันวาคม 2564 ณ อําเภอ

เจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

 2. สนับสนุนงบประมาณให

องคกรปกครองสวนตําบลแม

พริก จ.เชียงราย ดําเนิน

กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏบัติ

การดานการสงเสริมความเทา

เทียมระหวางเพศ จํานวน 

157,900 บาท ดําเนินการไป

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

- โครงการ/กิจกรรมขนาดใหญ ตั้งแต 150,001 - 300,000 บ. 157,900.00 จํานวน 1 โครงการ สนับสนุนงบประมาณใหศูนย

ประสานงานและบริหาร

การศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จังหวัดปตตานี) ดําเนิน

โครงการเสริมสรางเครือขาย

เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต

ดานการสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศ 157,900 บาท 

ดําเนินการไปเมื่อ 9 - 10 

กุมภาพันธ 2565 โรงแรมเซาท

เทิรนวิว ปตตานี อําเภอเมือง

ปตตานี จังหวัดปตตานี เปน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการ

บรรยาย กิจกรรมกลุม และ

การนําเสนอ สรางการรับรูที่

ถูกตองและสงเสริมความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558 กับกลุมเปาหมายที่

เปนนักเรียนระดับมัธยมปลาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

เพื่อเปนเครือขายการทํางาน

ดานการสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศในสถานศึกษา 

จํานวน 50 คน

- โครงการ/กิจกรรมขนาดใหญพิเศษ วงเงิน 150,000 บ. จํานวน 1 โครงการ

2. บริหารกองทุน

2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการ

ภายใตคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะทํางาน

ยังไมไดดําเนินการ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งที่

 2/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 ณ หอง

ประชุม war r oom ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมลัความ

มั่นคงของมนุษย

16,400.00 14 2 12 1) รับทราบผลการดําเนินโครงการของหนวยงาน/องคกร

ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมความ

เทาเทียมระหวางเพศ ปงบประมาณ 2564 จํานวน 7 

โครงการ 

 2) ทบทวนแนวทางการติดตาม การลงพื้นที่ติดตามและ

ประเมินผลโครงการที่ไดรับ การสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 

ปงบประมาณ 2565

2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 ณ หองประชุม war 

room ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

งบรายจายอื่น 16,400.00 15 3 12 1) รับทราบขอมูลโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ปงบประมาณ

 2564 จํานวน 21 โครงการและไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ 14 โครงการ

 2) พิจารณากลั่นกรองโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ 

บริษัท คิด คิด จํากัด ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบการ

สื่อสารสรางความเทาเทียมระหวางเพศในสังคม (gender 

life platform) งบประมาณ 1,000,000 บาท ที่ประชุมมี

มติใหเสนอโครงการดังกลาวตอคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ พิจารณา โดยใหเสนอขอสังเกตจาก

คณะอนุกรรมการฯ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา

3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งที่

 1/2565

16,400.00 14 2 12 วันที่ 11 

มกราคม 2565 

เวลา 

13.30-16.30 ณ

 หองประชุม 

dwf ชั้น 12 

อาคารกระทรวง

การพัฒนา

สังคมลัความ

มั่นคงของมนุษย

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 มีมติสําคัญ 

ดังนี้

  - รับทราบผลการดําเนินโครงการของหนวยงาน/

องคกรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ปงบประมาณ 2565

  - พิจารณาทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผล

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2564 23,000.00 15 5 20 รับทราบรายงานการเงินของกองทุนสงเสริมความเทา

เทียมระหวางเพศ ประจําป 2564, 2565 ขอเสนอแนะ

ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อพัฒนางานดานการสนับสนุนโครงการสงเสริมความ

เทาเทียมระหวางเพศ ประจําป 2565 ผลการการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ รับทราบตัวชี้วัดตามกรอบ

หลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนฯ 

ประจําปบัญชี 2565 การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

กองทุนฯ แกหนวยงาน/องคกรที่เสนอโครงการเพื่อ

สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ รอบที่ 1/2565 

จํานวน 1 โครงการ คือ บริษัท คิด คิด จํากัด ชื่อโครงการ

 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสรางความเทาเทียมระหวาง

เพศในสังคม (gender life platform) งบประมาณ 

1,000,000 บาท ใหความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในของกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 

ประจําปบัญชี 2565 พิจารณาความเหมาะสมในการนํา

หลักสูตรการฝกอบรมสรางความตระหนักเรื่องความเทา

เทียมระหวางเพศเพื่อความเปนธรรมในสังคม ไปพัฒนา

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เพื่อสรางความ

ตระหนักรูเรื่องความเทาเทียมระหวาเพศ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศ ครั้งที่ 1/2565

23,000.00 คณะกรรมการ

ผูบริหาร และเจาหนาที่

 สค.

รวมจํานวน 18 คน

6 15 21 25 Jan 65 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

กองทุนฯ ประจาปบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1 ดังนี้

1) ดานที่ 1 ดานการเงิน

2) ดานที่ 2 ผลการดําเนินงานดานไมใชการเงินตาม

วัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน

และมีมติไมอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก 

บริษัท คิด คิด จํากัด



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

5) จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการครั้งที่ 1/2565 16,400.00 คณะอนุกรรมการฯ 

และเจาหนาที่กลุม

บริหารกองทุน

4 9 13 11/3/2565 ณ 

หองประชุม 

DWF ชั้น 12 

ตึกกระทรวง พม.

พิจารณาโครงการจํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 570,050 

บาท มีมติเห็นชอบ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 434,900

 บาท

6) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่2/2565 23,000.00 คณะกรรมการบริหาร

กองทุน และเจาหนาที่ 

กลุมบริหารกองทุน 

ตรวจสอบภายใน และ

กลุมกฏหมาย

5 12 17 21 มีนาคม 

2565 ณ หอง

ประชุม dwf ชั้น

 12 ตึกกระทรวง

 พม.

รับทราบรายงานการเงินของกองทุน ปงบประมาณ 2565

 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 รับทราบการจัดทําบันทึก

ขอตกลงประเมินผล ป 2565 รายงานความคืบหนาการ

สงเสริมความตระหนักรูเรื่องความเทาเทียมระหวางเพศ 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 รับทราบความคืบหนาการ

ดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ 3 โครงการ 

งบประมาณ 419,200 บาท ของ 1. สมาคมพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชากรไทย จ.ขอนแกน (147,240 บาท) 

2. เทศบาลเมืองตาก(53,000 บาท) 3. สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง (218,700 บาท) และใหความ

เห็นชอบใชระบบประเมินผลผูบริหารกองทุนสงเสริมความ

เทาเทียมระหวางเพศ โดยใชตัวชี้วัดการประเมินทุน

หมุนเวียน 6 ดาน

2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ประจําป 2566 -2568

ยังไมไดดําเนินการ

2.3 การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ 86,690.00 อยูระหวางการทําสรุปผลการติดตาม

1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของสมาคมฟาสีรุง 58,202.00 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ อบรมเชิง

ปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน ในกลุมประชากรหลากหลาย

ทางเพศของสมาคมฟาสีรุง ระหวางวันที่ 27-28 

พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 

147,696 บาท กลุมเปาหมายที่เขารวม จํานวน 55 คน



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผล

การดําเนินงาน)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไขผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ผลผลิต ผลลัพธ

2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการขอมูลนิธิอิสรชน ไมใชงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการSPY สิทธิ 

(ทางเพศ) ของมูลนิธิอิสรชน ซึ่งดําเนินกิจกรรมตั้งแตวันที่

 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64 ณ เดอะวิลลา รีสอรท ลาดพราว 

71 ผานระบบ YouTube live โดยมีผูเขารวมกิจกรรม

จํานวน 30 คน

3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของสมาคมพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส จังหวัดสกลนคร

48,690.00 ติดตามการดําเนินโครงการของสมาคมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส จังหวัดสกลนคร โครงการ

อบรมใหความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิความเทาเทียม

ระหวางเพศกับชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลหนอง

แปน บานเหลา และเจริญศิลป อําเภอเจริญศิลป จํานวน

 3 รุน รุนละ 50 คน รวม 150 คน ดําเนินการวันที่ 

21-23 ธันวาคม 2564 ณ อําเภอเจริญศิลป จังหวัด

สกลนคร งบประมาณที่ขอระบุการสนับสนุน 70,800 บาท

4) ติดตามประเมินผล โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนจังหวัด

ชายแดนภาคใตดานการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ศูนย

ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนใต

26,400.00 8-11 กพ. 2565

 ณ จ.ปตตานี 

โรงแรมเซาท

เทิรนวิว ปตตานี

 อําเภอเมือง

ปตตานี จังหวัด

ปตตานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยาย กิจกรรมกลุม และ

การนําเสนอ สรางการรับรูที่ถูกตองและสงเสริมความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. 2558 กับกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน

ระดับมัธยมปลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนเครือขายการทํางานดาน

การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศในสถานศึกษา

5) ติดตามการดําเนินโครงการของ อบต.แมพริก จ.เชียงราย 49,730.00 18-21  มีนาคม 

2565 จ.เชียงราย

ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ณ รร.ริม

โขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ดําเนินการเมื่อวันที่ 19-20 

มีนาคม 2565

2.4 คาวัสดุสํานักงาน 90,587.00 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จํานวน 

5,577 บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 85,010 บาท



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตบริหารจัดการคุณภาพการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานดานสตรีและ

ครอบครัว

 - เชิงปริมาณ  1) รอยละของบุคลากร สค. 

รับทราบนโยบายและแนวทางใน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของ สค. ผานชองทางตาง ๆ (รอย

ละ 80)

 2) รอยละของหนวยงานในสังกัด 

สค. เขารวมการจัดทํากรอบการ

จัดทําแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณประจําป  (รอยละ 100)

 3) มีรายงานแผนงาน งบประมาณ

 และติดตามประเมินผล  (1 ฉบับ)

4) จํานวนของขอเสนอแนะจาก

การติดตามประเมินผลไดถูก

ถายทอดใหหนวยงานในสังกัดทราบ

 (1 ขอเสนอแนะ)

 5) รายงานสรุปเปาหมายและ

ตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตรชาติและ

แผนแมบท ที่เกี่ยวของกับภารกิจ

ของหนวยงาน (1 ฉบับ) (สําหรับขอ

 6.)

 6) รายการแผนงาน/โครงการที่

สอดคลองกับแนวทางการ

ดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรชาติ

และแผนแมบท (1 ฉบับ) (สําหรับ

ขอ 6.)

ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ

ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว (3,950,400 บาท)  (กิจกรรม 

1- 5,7 (1,825,100 บาท))

 - เชิงคุณภาพ     1) รอยละของความสําเร็จใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร สค.และ

ถายทอดแกบุคลากร สค. เพื่อ

นําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน (รอยละ 100) 

    2) รอยละของหนวยงานในสังกัด

 สค. ที่จัดทําแผนงาน/โครงการ

สําหรับจัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณไดแลว

เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(รอยละ 80)

    3) รอยละของแผนงาน/

โครงการที่มี การขับเคลื่อนสําเร็จ

ตามแผนที่กําหนด (รอยละ 80)

    4) รอยละของขอเสนอแนะจาก

การติดตามประเมินผลไดถูก

ถายทอดใหหนวยงานในสังกัดทราบ

 (รอยละ 100)

    5) รอยละของแผนงาน/

โครงการที่มีการขับเคลื่อนสําเร็จ

ตามแผนที่กําหนด (รอยละ 80) 

(สําหรับขอ 6.)

1. ถายทอดนโยบายเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 - 2570)

2. พัฒนาการออกแบบนโยบายภาครัฐในการดําเนินงานดานสตรี 

ครอบครัว และความเสมอภาคระหวางเพศ

3. พัฒนากลยุทธเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570)

18,000.00 ผูบริหารและ

บุคลากรของ สค.

8 32 40 ในวันพฤหัสบดีที่

 9 ธันวาคม 

2564 เวลา 

09.00 - 16.30 

น. ณ หอง

ประชุม 

Coliseum ชั้น 6

 โรงแรมแบ

งค็อก มิดทาวน 

กรุงเทพมหานคร

1) ผลการทบทวน (ราง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ

 พม.

2) แผนงาน/โครงการ คาเปาหมายและตัวชี้วัด ในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจ 

สค. ตาม (ราง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ พม.

3) ขอเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนงานดานสังคม ภายใตความหลากหลายใน

อนาคต

สค. มีแผนงาน/

โครงการที่สอดคลอง

ตาม (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566

 - 2570) ของ พม.

รอยละของการจัดทําขอมูล

ไดแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ

 100)

แผนงาน/โครงการ ของ 

สค. ที่สอคคลองกับ

เปาหมายตัวชี้วัดเเละ

สงผลตอการบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตาม

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ของ พม.

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดปรับลดจํานวน

กลุมเปาหมาย จากเดิม 55 คน เปน 40 คน 

เเละปฏิบัติตามมาตรการปองกันการ

กระจายของเชื้อโรคอยางเครงครัด ทั้งนี้ ไม

กระทบตอผลผลิตเเละผลลัพธ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

3.1 การประชุมคณะทํางานกํากับและขับเคลื่อนเปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 

1/2565  

ไมมีคาใชจายในการจัด

ประชุมดังกลาว

คณะทํางาน

กํากับและ

ขับเคลื่อนฯ 

เเละผูที่เกี่ยวของ

16 4 20 วันพฤหัสบดีที่ 3

 กุมภาพันธ 

2565 เวลา 

13.30 – 16.30 

น. ณ หอง

ประชุม สค. ชั้น 

12

1) แนวทางกํากับและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติ

ราชการ สค.

2) ผลการคาดการณการดําเนินงาน ป 2565 เพื่อบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 

3) แบบฟอรมที่ใชในการจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการ สค.

คณะทํางานฯ และผูที่เกี่ย     เนื่องดวยสถานการณก

ารแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จึงจัดประชุมในรูปแบบ 

Hybrid ซึ่งผูเขารวมสามารถ 

walk-in มาประชุม 

ณ หองประชุม หรือ

ประชุมผาน Zoom Meeting ได

3.2 การประชุมคณะทํางานกํากับและขับเคลื่อนเปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 

2/2565

ไมมีคาใชจายในการจัด

ประชุมดังกลาว

คณะทํางาน

กํากับและ

ขับเคลื่อนฯ 

เเละผูที่เกี่ยวของ

21 3 24 วันจันทรที่ 28 

มีนาคม 2565 

เวลา 13.30 – 

16.30 น.

ผานระบบการ

ประชุมทางไกล

ออนไลน 

(Zoom 

Meeting)

1) แผนปรับปรุงการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 แผน  

คณะทํางานฯ และผูที่เกี่ย     เนื่องดวยสถานการณก

ารแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จึงจัดประชุมในรูปแบบ 

Hybrid ซึ่งผูเขารวมสามารถ 

walk-in มาประชุม 

ณ หองประชุม หรือ

ประชุมผาน Zoom Meeting ได

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการและงบประมาณ

ประจําป

5. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว

  5.1 ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนงาน/โครงการ ของ 

สค. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ

 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)

 ของ สค.

มีแนวทางในการกํากับและ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

ตัวชี้วัดตามประเด็น

ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติ

ราชการกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของ 

สค. ครั้งที่ 1/2565 

วัตถุประสงค : เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมสําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และพิจารณา (ราง) แบบสอบถามที่จะใชในการติดตาม

การดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 

2565

280.00 12 4 0 16 เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2565 ณ

 หองประชุม สค. 

(DWF Meeting

 Room) 

ชั้น 12 และผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส

สรุปผลการประชุม โดยมีรอง อสค. (น.ส.สุนีย ศรีสงาตระกูลเลิศป เปนประธาน

คณะทํางานฯ ดังนี้ 

1) การรายงานสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการรวบรวมขอมูลผล

การดําเนินงาน

ตามแบบ กยผ. 01 ใหที่ประชุมรับทราบ

2) ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานที่รายงานมาในแบบ กยผ. 01 (รอบ

แรกไตรมาส 1) 

ทุกโครงการ (18 โครงการ) จําแนกเปน 7 โครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรชาติ

 ระยะ 20 ป และโครงการอื่น ๆ (11 โครงการ) ของ สค. 

3) พิจารณารูปแบบในการติดตาม โดยที่ประชุมเห็นชอบใหติดตามผานระบบ

ออนไลน Zoom Meeting อยางไรก็ตามหากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นแลว สามารถติดตามแบบผสมผสาน

ดวยการลงพื้นที่ในบางรุนได (ติดตามทั้งสิ้น 6 รุน)

4) พิจารณา (ราง) แบบสอบถามที่จะใชในการติดตามการดําเนินงานในระดับ

พื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยชวงเวลาในการทอดแบบสอบถาม 

กําหนดใหมีการติดตาม 2 รอบ (ทุก 6 เดือน) กลาวคือ ครั้งที่ 1 ในชวงเดือน

มีนาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน 2565 และขอใหฝาย

เลขานุการสงขอคําถามในรูปแบบไฟล Word ใหผูแทนของแตละกอง ชวย

พิจารณาปรับแกไขขอคําถามใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นอยางไมเปนทางการ 

และสงกลับใหฝายเลขานุการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ภายในวันศุกรที่

 4 มีนาคม 2565

1) คณะทํางานฯ และ

ผูที่เกี่ยว

ของเขารวมการ

ประชุมฯ 

รวม จํานวน 16 คน

   5.2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวใน

ระดับพื้นที่

146,685.00

   5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานดาน

สตรีและครอบครัว

226,000.00 - หักกันไวสําหรับผูบริหาร 15 % (คิดจากยอดใหญของ กยผ.) จํานวน 167,685

 บาท

- สนับสนุนโครงการการจัดทําระบบจายเงินผูรับบริการของ พม. 58,315 บาท

7. จัดงานนวัตกรรมดานสตรีและครอบครัว

6. พัฒนางานดานสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับ แผนแมบทตาม

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (486,400 บาท)

- เอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานดานสตรีและครอบครัวเพื่อ

รองรับแผนแมบทตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ

(8) การพัฒนาศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวใหเปนศูนย

แหงการเรียนรูครบวงจรดานสตรีและครอบครัว (Learning Center)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา

กลุมเปาหมายและสงเสริมสรางเครือขายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน 

Learning Center สูชุมชน

50 วันพุธที่ 8 

ธันวาคม 2564 

ผานระบบ 

Zoom 

Meeting และ 

ณ หองประชุม

ริบบิ้นขาวชั้น 3 

กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัว

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อน Learning 

Center สูชุมชน ใหกับเจาหนาที่ศูนยเรียนรูฯ 8 แหง

- อบรมเพิ่มศักยภาพองคความรูสําหรับวิทยากรประจํา Learning 

Center

- การพัฒนาสื่อสรางสรรคสําหรับ Learning Center สูชุมชน

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Learning

 Center สูชุมชน

- จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคมจํานวน 1 อัตรา 

(15,000 บาท X 12 เดือน)

-

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสรางเครือขายในพื้นที่เพื่อ

ขับเคลื่อน Learning Center สูชุมชน (โอนใหศูนยเรียนรูฯ 

ดําเนินงาน)

(9) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรี

และครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 3/2564

คณะกรรมการ 

จํานวน 22 คน

4 18 จํานวน

ทั้งสิ้น 

22 คน

มี

คณะกรรมการ

 ภายนอก 3 

ทาน จาก

มหาวิทยาลัยธ

รรมศาสตร

วันพุธที่ 3 

พฤศจิกายน 

2564 ผานระบบ

 Zoom 

Meeting และ 

ณ หองประชุม 

ศปก. สค. ชั้น 3

 กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัว

พิจารณากรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดําเนินงานดาน

การพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไดกรอบแนวทางการ

ติดตามและประเมินผล

มาตรฐานการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวของศูนยเรียนรู

การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 4/2564

- คณะกรรมการ 

จํานวน 22 คน

3 19 จํานวน

ทั้งสิ้น 

22 คน

มี

คณะกรรมการ

 ภายนอก 3 

ทาน จาก

มหาวิทยาลัยธ

รรมศาสตร

วันพุธที่ 24 

พฤศจิกายน 

2564 ผานระบบ

 Zoom 

Meeting และ 

ณ หองประชุม 

ศปก. สค. ชั้น 3

 กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัว

พิจารณาเลมสรุปมาตรฐานดําเนินงานและครอบครัวของศูนยเรียนรูการพัฒนา

สตรีและครอบครัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ แนวทางการตรวจ

ประเมินผลมาตรฐานการดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย

เรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานระบบ 

Zoom meeting

1. เลมสรุปมาตรฐาน

ดําเนินงานและครอบครัว

ของศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2. แนวทางการ

ตรวจประเมินผล

มาตรฐานการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวของศูนยเรียนรู

การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผานระบบ Zoom 

meeting



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ของ สค. 

(แบบ กยผ. 01) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วัตถุประสงคเพื่อใหการรายงานผลการดําเนินงานฯ ตามแบบ กยผ. 

01 ของ

สํานัก/กอง/กลุมขึ้นตรง เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไดนําขอเสนอ

จาก 

Retrospective Look Forward ผลการสํารวจความคิดเห็น

ของบุคลากร สค.  มาปรับใชเปนแนวทาง

ในการติดตามโครงการ/กิจกรรมของ สค. ในรูปแบบออนไลน 

เพื่อใหการติดตาม

ผลการดําเนินงานฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ไมใช

งบประมาณ

เจาหนาที่จาก

สํานัก/กอง/

กลุมขึ้นตรงของ 

สค.

35 เมื่อวันศุกรที่ 17 กั      กิจกรรมยอยของงาน ประกอบดวย

1. กลาวเปดงานและการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน

ของการรายงานผล โดยผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

และแผนงาน

2. การบรรยายใหความรูในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน ขอดีของการใช google sheets ในการติดตามผล 

การทบทวนคําศัพทของแบบ กยผ. 01 เปนตน โดยผูอํานวยการกลุมวิจัยและ

ติดตามประเมินผล 

3. การสาธิตเปดระบบการใชงาน/การกรอกขอมูล

ตามแบบ กยผ. 01

กลุมเปาหมายที่

เขารวมการประชุมฯ

จํานวน 35 คน

กลุมเปาหมายที่

เขารวมการประชุม

สามารถรายงานผล

ผานชองทางออนไลน

ตามแบบ กยผ.01

ได ภายใตรูปแบบเดียวกัน 

สงผลใหการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

กยผ. มีชุดขอมูล

ที่รวบรวมจากสํานัก

/กอง/กลุมขึ้นตรง 

สงผลใหการติดตาม

การดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

เปนไปอยางมีระบบ

และมีประวสิทธิภาพ

ผูเขารวมการประชุมบางสวน

มีความกังวลกับรายงานผล

ในรูปแบบออนไลน เนื่องจาก 

ไมคุนชินกับวิธีการรายงาน

ผลผานชองทาง google

 sheet

แนวทางแกไข คือ 

การสรางกลุมไลนเพื่อ

ใหคําปรึกษาหากมีปญหา

/ขอสงสัยในเชิงเทคนิค

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย

ประจําป ครั้งที่ 1/2564 

วัตถุประสงค เพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน 

และเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ

12 วันที่ 10 พ.ย. 

64 เวลา 13.30 -

 16.30 น.ผาน

ระบบประชุม

ทางไกลออนไลน

 (Zoom 

Meeting)

สรุปผลการประชุม ดังนี้

   1. งบประมาณที่ สค. ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2565 จํานวน 

531,019,800 บาท 

สงป. ไดกําหนดมาตรการในการเบิกจาย ในแตละไตรมาสที่ 1 รอยละ 32 ไตร

มาสที่ 2 

รอยละ 54 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 77 ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 ขอความรวมมือ

ใหทุกหนวยเบิกจายตามมาตรการ

   2. สํานัก/กอง/หนวยขึ้นตรง ที่บริหารจัดการ/เบิกจายงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพจะไดรับเงินพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรรในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนของสํานัก/กอง/หนวงยขึ้นตรง รอยละ 2 เพื่อเปนขวัญกําลังใจ

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

   3. กําหนดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในเบื้องตน

กําหนด

เปนชวงสัปดาหที่สองของทุกเดือน

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว

กรณีเปนโครงการ/กิจกรรมที่ปรับไปจากแผน (ใหใสใตแถบสีแดงนี)้



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

มีวัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทําโครงการสําหรับการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566 เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมี อสค. เปนประธานการประชุม

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร  และ

เจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ

42 ในวันที่ 11 พ.ย.

 64 เวลา 13.30

 - 16.30 น. ณ 

หอง War room 

ชั้น 3 สค. 

และผานระบบ

ประชุม

ทางไกลออนไลน 

Zoom Meeting

สรุปสาระสําคัญในการประชุม ดังนี้ 

   1. ใหทุกกอง/หนวยงานเทียบเทา พิจารณาจัดทําโครงการขนาดใหญ (mega 

project) 

ที่มีผลกระทบ (impact) ถึงประชาชน หนวยละไมเกิน  2 - 3  โครงการ 

โดยแตละโครงการใหพิจารณาจาก ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนในระดับตางๆ Pain point ของแตละกลุมเปาหมาย 

    2.การจัดทําคําของบลงทุนทดแทน ในสวนของครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง ที่ปนี้มีการปรับหลักเกณฑ เปน 10 ป และ 15 ป 

ตามลําดับ หากหนวยงานพิจารณาแลว มีความจําเปนตองจัดตั้งคําของบประมาณ

ในรายการครุภัณฑที่เกณฑอายุทดแทนยังไมถึงกําหนด ใหเขียนเหตุผลความ

จําเปน 

   3. จัดสงโครงการและรายละเอียดคาใชจายสําหรับการจัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

   4. มอบหมายใหรอง อสค.เปนผูใหขอเสนอแนะ และพิจารณาในรายละเอียด

การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

ผูเขารวมประชุม

รับทราบ

แนวทางการจัดทํา

โครงการ

สําหรับการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

รอยละของกอง/

หนวยงานเทียบเทา

สามารถจัดทําโครงการ

แลวเสร็จภายในระยะ

เวลาที่กําหนด

การจัดทําโครงการสําหรับ

การจัดทําคําขอ

งบประมาณ

รายจายประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณ

รายจายประจําป ครั้งที่ 2/2564 

มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565 โดยมี อสค. เปนประธาน

กรรมการ

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน

บริหารความ

เสี่ยง 

และผูที่เกี่ยวของ

12 ในวันที่ 8 ธ.ค. 

64 เวลา 

13.30-16.30 น.

 ณ หองประชุม 

สค. 

(DWF Meeting

 Room) 

ชั้น 12 กระทรวง

 พม.

สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. ขอความรวมมือใหทุกสํานัก/กอง ในการดําเนินการเรื่อง TOR หรือสัญญา

ตาง ๆ 

ขอใหพิจารณาใหละเอียด รอบคอบ 

2. ขอความรวมมือใหเรงเบิกจายงบเงินอุดหนุน โดยของ กสค .และ กสพ. ที่

จัดสรร

ลงจังหวัดไปแลวขอใหติดตามการจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนของ 

ศพค./

เครือขายสตรี และเรงรัดการเบิกจาย และสําหรับเงินอุดหนุนที่สวนกลาง ให

เรงรัด

พิจารณาและจัดสรรใหหนวยงานขอรับสนับสนุนใหเสร็จสิ้น

3. สล. ตามเรื่องการปรับกิจกรรมพลังบวกสาม ใหรายงานการปรับกิจกรรม

ในการประชุมครั้งตอไป

4. กคอ. ใหเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินอุดหนุนสงเคราะหครอบครัว ในชวงที่มี

การแพรระบาดของโควิด-19 สงผลใหไมสามารถดําเนินการฝกอาชีพได

5. เนื่องจากขณะนี้อยูในชวง work from home อาจจะติดขัดเรื่องความพรอม

ของ

การประชุมคณะกรรมการแตละคณะ จึงขอความรวมมือ ผอ.สํานัก/กอง กับ 

ดูแล 

ใหคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวของกับงานจัดซื้อจัดจางทุกรายการที่เกี่ยวของ 

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว

ประชุมคณะทํางานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ครั้งที่ 

1/2564  

 มีวัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา

โครงการสําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดี เปนประธานการประชุม 

และ รอง อสค. (นางสาวสุนีย) ประธานคณะทํางาน ติดราชการอื่น 

จึงมอบหมายให ผอ.กยผ. เปนประธานการประชุม 

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน

และเจาหนาที่ผูที่

เกี่ยวของ

40 ในวันที่ 28 ธ.ค.

 64 เวลา 09.00

 – 12.00 น.  ณ

 หองประชุม สค. 

(DWF Meeting

 Room) 

ชั้น 12 กระทรวง

 พม.

ที่ประชุมรับทราบกรอบวงเงินคําของบประมาณ 2566 จํานวน 904,553,900 

บาท 

และมีมติ ปรับรายละเอียดคําขอ งปม. ดังนี้

    1. ปรับโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

ของกองคุมครองและพัฒนาอาชีพ มาเปนกิจกรรมยอยในโครงการการสราง

สภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอครอบครัว ภายใตกิจกรรมหลักเสริมสรางความ

เขมแข็ง

ใหกลไกดานครอบครัวในระดับพื้นที่ ของกองสงเสริมสถาบันครอบครัว 

   2. ปรับโครงการของ กสพ. จากที่เสนอคําขอมา 4 โครงการ เหลือเพียง 2 

โครงการ 

       (1) โครงการเสริมพลังสตรีและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหวางเพศ 

(เปนการรวม 3 โครงการ คือ โครงการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตแกสตรี 

โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

และโครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

        (2) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

ผูเขารวมประชุม

รับทราบ

กรอบวงเงินคําขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทําโครงการสําหรับ

การจัดทําคําขอ

งบประมาณ

รายจายประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย

ประจําป ครั้งที่ 1/2565 

มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565 โดยมี อสค. เปนประธาน

กรรมการ

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน 

และผูที่เกี่ยวของ

12 วันที่ 10 ม.ค. 65

 เวลา 

13.30-15.00 น.

  ณ หองประชุม

 สค. 

(DWF Meeting

 Room) 

ชั้น 12 กระทรวง

 พม.

สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. ขอความรวมมือใหเบิกจายเงินงบประมาณเหลื่อมป 2564 ใหเสร็จสิ้น

กอนมีการชี้แจงงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 หนวยงานใดไมสามารถ

เบิกจายไดตามที่กําหนด ในอนาคตหากมีเงินเหลือจาย สํานัก/กอง/หนวยขึ้นตรง

จะขอดําเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจะไมไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ 

สําหรับการประชุมครั้งตอไป หนวยที่มีงบประมาณกันเงินเหลื่อมป 

ขอใหรายงานความคืบหนาการใชจายงบประมาณเหลื่อมป ดังกลาว

2. ขอความรวมมือใหศูนยฯ และสถานฯ เรงรัดจายเงินอุดหนุนสงเคราะห

ครอบครัว 

มอบให ผอ.กคอ. ประสานศูนยเพื่อประชุมหารือรวมกันในการเรงรัดเบิกจายเงิน

3. สําหรับเงินอุดหนุนคาแรงงานสตรี หากสถานการณโควิด -19 ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการฝกอาชีพไดซึ่งสงผลตอการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหพิจารณาปรับเปน

เงิน

สงเคราะหชวยเหลือครอบครัว และกลุมเปราะบางที่ประสบปญหาความ

เดือดรอน

4. สค. มีขอมูลแมเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปญหาความเดือดรอน ดังนั้น ควรทํางาน

เชิงรุก

 โดยใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว นําไปพิจารณาใหชวยเหลือ โดยไมตองรอ

ใหผูเดือดรอนเขามาขอรับความชวยเหลือ

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว

ประชุมคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 

โดยมีรอง อสค. (น.ส.สุนีย ศรีสงาตระกูลเลิศ) 

เปนประธานกรรมการ สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

 ไมใช

งบประมาณ

คณะกรรมการ

กํากับการบริหาร

ความเสี่ยง และ

ผูที่เกี่ยวของ

18 วันที่ 28 ม.ค. 65

 เวลา 09.30 - 

12.00 น.  ณ 

ศูนยปฏิบัติการ 

สค. 

(ศปก.สค.) 

(DWF War 

Room) 

ชั้น 12 และผาน

ระบบ 

Zoom meeting

สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

1.  ที่ประชุมมีมติ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สค. 2565 

ดําเนินการภายใตกรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO-ERM 2017 

โดยใหคัดเลือกตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ พ .ศ. 2563-2565 พม. 

จากจํานวน 6 ตัวชี้วัด และในสวนของผลการดําเนินงานที่มีการควบคุม

ความเสี่ยงแลว แตยังไมบรรลุเปาหมายในป 2564 ใหดําเนินการประเมิน

ความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในป 2565 ตามที่ ตสน. เสนอแนะ

   2. ที่ประชุมเห็นชอบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 ครั้ง 

คือเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) และไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)

   3. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

โดยขอเปลี่ยนแปลงจาก ผอ. กลุมมาตรการและกลไก กสพ. กสค. และกคอ. 

เปนผูแทน จากทั้ง 3 กอง แทน

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจําป 2565

และผลการดําเนินงาน

ที่มีการควบคุม

ความเสี่ยงประจําป 

2564

การบริหารความเสี่ยงของ

 สค.

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ประจําป ครั้งที่ 2/2565

มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน 

และผูที่เกี่ยวของ

16 วันที่ 10 ก.พ. 65

เวลา 09.00 – 

12.00 น.

ณ หองประชุม 

สค. (DWF

 Meeting 

Room) ชั้น 12 

กระทรวง พม.

สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

1. ที่ประชุมไดรับทราบสรุปผลการเบิกจายภาพรวมของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 

2565 

จากระบบ GFMIS ณ วันที่  4 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 130,848,068.75 บาท 

คิดเปนรอยละ 24.88

2. ประธานการประชุมเสนอใหดําเนินการ ดังนี้

    1) กองสงเสริมสถาบันครอบครัว 

       - เรงรัดใหจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองเงินอุดหนุนที่ทาง บ . Tomorrow 

ขอรับการสนับสนุน

ภายในอาทิตยที่ 14 - 18 ก.พ. 65  

       - เรงรัดเบิกจายเงินอุดหนุน (สวนภูมิภาค)

       - เรงรัดทําสัญญากับผูรับจาง (มหาวิทยาลัย) ระบบThai Family Platform

       - ใหทบทวนการจางจัดทําหลักสูตร และอบรมออนไลนพัฒนาศักยภาพทีม

วิทยากร

ดานครอบครัว ปรับไปใชเงินงบประมาณงวดที่ 2 หรือใชเปนเงินอุดหนุนฯ เพื่อ

นําเงินดังกลาว

เตรียมไปใชจัดงานวันแหงครอบครัว

       - ประชุมหารือเรื่องการเปดตัว family line จัดเสวนาและจัดนิทรรศการ 

ณ Icon Siam 

ชวงเดือนเมษายน 2565 

       - ประสานกรมกิจการผูสูงอายุ เรื่องสาสนนายกรัฐมนตรีและคําปราศรัย

เนื่องใน

วันแหงครอบครัว และวันผูสูงอายุ ใหเปนสาสนเดียวกัน

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

 2) กองคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

        - กําหนดวันเปดศูนยแมเลี้ยงเดี่ยว ภายในสัปดาหที่ 22 – 25 มีนาคม 

2565 (เลือก 1 วัน) 

        - วางแผนการเบิกจายเงินอุดหนุนคาแรงงานสตรี และเงินอุดหนุนรวมกลุม

เพื่อ

การจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ ในกรณีที่ศูนยการเรียนรูฯ  / สถานคุมครองฯ 

 ไมสามารถเบิกจายได 

ใหพิจารณาปรับเปนเงินอุดหนุนสงเคราะหครอบครัว

        - ติดตามผลการเบิกจายของศูนยการเรียนรูฯ  / สถานคุมครองฯ ในสวน

ของงบบริหาร

จัดการใหสอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมกับ

กลุมเปาหมาย

        - ประสาน สป.พม. เรื่องจายหนี้สินคงคางของสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพ

        - พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาลงทะเบียนในการจัดสง

เจาหนาที่ศูนยฯ/สถานฯ 

อบรมหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของเจาหนาที่และตรงตามนโยบาย

ของรัฐมนตรี 

เพื่อนําไปตอยอดงานที่เปนประโยชนกับหนวยงาน

   3) กองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

        - เรงรัดทําสัญญากับผูรับจาง (มหาวิทยาลัย) ระบบติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม

   4) กองยุทธศาสตรและแผนงาน

        - จัดอบรมใหความรูเรื่องอินเทอรเน็ต ระบบซูม ใหกับเจาหนาที่ของสถาน

คุมครองฯ 

        - เรงรัดการเชาโนตบุก (65 เครื่อง) และ Pocket wifi (98 ชุด) 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป ครั้งที่ 3/2565

มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน 

และผูที่เกี่ยวของ

12 วันที่ 11 ม.ีค. 65

เวลา 13.30 - 

15.30 น.

ณ หองประชุม

จําปสิรินธร 

ชั้น 19

สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

 1.ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ วิธีการและหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจาย 

ไดแก คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมผานระบบทางไกลออนไลน 

(Zoom meeting) 

ตสน. มีขอเสนอแนะคือ เมื่อขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายในการจัดประชุม

พรอมยืมเงิน 

ใหระบุจํานวนผูเขารวมประชุมและผูเขารวมประชุมผานระบบ Zoom ดวย ใน

สวนหลักฐานการใช

เงินยืมราชการ ประกอบดวย ใบตอบรับการเขารวมประชุม ใบลงทะเบียน และ

หลักฐานการจาย

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 2. ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดผลการเบิกจายของกระทรวง พม . ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 6,484.8535 บาท (25.24%) และมี

ขอเสนอแนะใหหนวยรับงบประมาณ

ควรเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของมาตรการเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ

และการใชจายภาครัฐที่กําหนดไว ตลอดจนควรเรงรัดการดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง งบลงทุนรายการปเดียวเห็นสมควรกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการ

ภายในไตรมาสที่ 2

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว

3. ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

 4. รายงานการเบิกจายเงินของกรมกิจการการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

จํานวน 163,174,269.66 บาท คิดเปนรอยละ 31.02  

 4. ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาการติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของแตละสํานัก/กอง 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สค . ประจําป

งบประมาณ 2565

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะทํางาน 

และผูที่เกี่ยวของ

19 วันที่ 17 ม.ีค. 65

เวลา 13.30 – 

15.30 น.

ณ หองประชุม

จําปสิรินธร 

ชั้น 19

สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

 1. ที่ประชุมรับทราบคําสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่เกี่ยวของกับ

การแตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

 2. ที่ประชุมไดรวมการพิจารณารายละเอียด (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง สค. 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และฝายเลขานุการฯ ขอใหสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของจัดสงแผนบริหาร

ความเสี่ยงให

ฝายเลขานุการฯภายในวันอังคารที่ 22 ม.ีค. 2565 

 3. ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะมีการรายงานผล 2 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุด

ไตรมาส 3 และ

ไตรมาส 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกําหนดใหมีการจัดประชุม

คณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรวมกันกอนเสนออธิบดี

ทราบ โดยกําหนด

ใหมีการจัดประชุม ภายในเดือนกันยายน 2565

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจําป 2565

การบริหารความเสี่ยงของ

 สค.

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการ

ติดตามและ

ประเมินผลของ สค.

วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการติดตามและ

ประเมินผลใหแก

ผูปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลของหนวยงานภายใน 

สค. ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ

โครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเปดพื้นที่แลกเปลี่ยน

เรียนรูการดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ดานสตรีและครอบครัวรวมกัน

(ใชงบประมาณที่ปรับจากกิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว ขอ 5.2 การติดตามประเมินผล

การดําเนินงานดานสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่

 ไมใช

งบประมาณ

เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดาน

การติดตามฯ 

จากสํานัก/กอง

/กลุมขึ้นตรง/

ศูนยเรียนรูการ

พัฒนาสตรีและ

ครอบครัว/

สถานคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ 

พรอมดวย

ผูบริหาร 

วิทยากร 

และผูที่เกี่ยวของ

59 วันที่ 25 ม.ีค. 65 

ระหวางเวลา 

08.30 ถึง 

16.30 น. ณ 

หองประชุม 

สค . (DWF 

Meeting 

Room) 

ชั้น 12 กระทรวง

 พม.

ผูเขารวมการประชุม ไดรับความรู ดานการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ความสําคัญและความเชื่อมโยงของการติดตามและประเมินผลสูการบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรและแผนงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อยางมีประสิทธิภาพ

2. แนวคิด รูปแบบ และเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ

3. การประยุกตใชแนวคิด รูปแบบ และเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังไดรับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณผานกิจกรรมการอภิปราย 

เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ สค. 

และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบและวิธีการใหเทาทันสถานการณอยาง

มีประสิทธิภาพ”

มีผูเขารวมรวมจํานวน

ทั้งสิ้น

60 คน และกิจกรรม

สามารถ

ดําเนินการไดแลวเสร็จ 

รอยละ 100

กลุมเปาหมายที่

เขารวมการประชุมฯ

สามารถนําความรู

ดานการติดตามและ

ประเมินผลที่ไดรับไป

ปรับประยุกตใชในการ

บริหารโครงการของกอง

/สํานัก เพื่อเพิ่มประ

สิทธิภาพตอไป

บุคลากรมีความรูและ

ทักษะที่

จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

(ดานการติดตามและ

ประเมินผล)

1. ผูเขารวมการประชุมสวนหนึ่งไมเขารวม

การประชุมฯ โดยไมแจงลวงหนาวาไม

สามารถเขารวมได

2. เนื้อหาการประชุมฯ 

มีความเปนวิชาการจึง

อาจทําใหผูเขารวมบางสวน

ที่ไมมีพื้นฐานหรือประสบ

การณในการทํางานไมเขาใจ

เทาที่ควร

3. สถานการณ COVID-19 ยังคง

แพรระบาด

4. การควบคุมกลุมเปาหมายที่เขารวม

ประชุมผาน Zoom ทําไดยาก เชน 

ไมยอมเปลี่ยนชื่อ-สกุล คํานําหนานาม 

หรือบางคนเขาผานอุปกรณ

คอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันแตเ

ขารวมหลายคน

แนวทางแกไข

1. ไดมีการประชุมเตรียม

การรวมกับวิทยากรจากภายนอกเพื่อวาง

แผนการถายทอดความรูใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย

2. มีการวางแผนงานลวงหนาโดยคํานึงถึง

จํานวนกลุมเปาหมายที่เหมาะสมใหสมดุล

กับขนาดหองประชุม และปฏิบัติตาม

มาตรการ physical distancing 

อยางเครงครัด



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป ครั้งที่ 2/2565 

มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

 ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2565 โดยมี อสค. เปนประธาน

กรรมการ

 ไมใช

งบประมาณ

ผูบริหาร 

คณะกรรมการ

กํากับ ติดตาม 

และเรงรัดการใช

จายงบประมาณ 

และผูที่เกี่ยวของ

16 วันที่ 10 ก.พ. 

65 เวลา 

09.00-12.00 น.

 ณ หองประชุม 

สค. 

(DWF Meeting

 Room) 

ชั้น 12 กระทรวง

 พม.

สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. ขอใหสํานัก/กอง/หนวยงานขึ้นตรง พิจารณาการกําหนดงวดจายเงินของงาน

จางตาง ๆ 

ควรใหสอดคลองกับงบประมาณที่ดําเนินการ หากงบประมาณที่ดําเนินการนอย 

ไมควรกําหนดงวดจายเงินหลายงวด

2. มอบเลขานุการกรม ติดตามกลุมการคลังฯ ใหเรงรัดตรวจสอบเอกสารที่รอ

เบิกจาย 

หากตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวไมถูกตองครบถวน ใหรีบแจงใหสํานัก/กอง 

ทราบ  

และเรงรัดการดําเนินงานการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทําแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร สค. ใหเร็วขึ้น

3. ประธานฯ มอบใหกลุมตรวจสอบภายในจัดทําหลักเกณฑ วิธีการและหลักฐาน

ประกอบการเบิกคาใชจาย ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอม

แจงเวียน

หนวยงานใหรับทราบและถือปฏิบัติ

4. ประธานฯ มอบใหสํานักงานเลขานุการกรม ประสานแจงไปยัง สป.พม. 

สนับสนุนงบประมาณ 1,500,000 บาท โดยเปนเงินเหลือจายจากการประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คาวัสดุอาหาร ของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก

สตรี

และครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

จํานวนผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

รอยผลเบิกจาย

งบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย พ.ศ. 2565

ผลเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ

รายจาย 

พ.ศ. 2565 เปนไปตาม

แผน

ที่วางไว



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

11,580,400     

จัดซื้อระบบเครือขายไรสายของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (งบลงทุน จํานวน 3,000,000 บาท)

ลงนามในสัญญา ยอด 2,880,000 บาท

864,000.00 บุคลากร สค. 651 กันยายน - ตุลาคม 2564

1. ขออนุมัติหลักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจาย

3. แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

4. ประชุมคณะกรรมจัดทํารางขอบเขตงาน

5. จัดทําราคากลาง

6. ขอความรวมมือจัดซื้อจัดจางพรอมแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลและ

คณะกรรมการตรวจรับงาน

พฤศจิกายน 2564

1. ประชุมพิจารณาผลจัดซื้อระบบเครือขายไรสายของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว รอบที่ 1

2. จัดทํารายงานผลการพิจารณาผลเสนออธิบดีผานหัวหนาเจาหนาที่ รอบที่ 1

ธันวาคม 2564

1. ประชุมพิจารณาผลจัดซื้อระบบเครือขายไรสายของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว รอบที่ 2

2. จัดทํารายงานผลการพิจารณาผลเสนออธิบดีผานหัวหนาเจาหนาที่ รอบที่ 2

มกราคม 2565

1. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

2. สงมอบงวดที่ 1 ภายใน 10 กุมภาพันธ 2565 (ไมจายเงิน) 

กุมภาพันธ 2565

1. อยูระหวางการสงมอบงานงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 

(ไมเบิกเงิน)

มีนาคม 2565

1. สงมอบงานงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  (เบิกเงิน 864,000 

บาท)

อุปกรณกระจาย

สัญญาณเครือขาย 

(Access Switch) 

จํานวน 2 ชุด

อุปกรณควบคุมการ

ทํางานระบบไรสาย 

จํานวน 1 ชุด

อุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย จํานวน

 25 ชุด

ซอฟตแวรบริหาร

จัดการเครือขายไรสาย

 จํานวน 1 ชุด

อุปกรณจัดเก็บ Log 

File ระบบเครือขาย 

แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด

อุปกรณปองกัน

เครือขาย (Next 

Generation Firewall)

 แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด

อุปกรณปองกันการบุก

รุกเว็บไซต (Web 

Application 

Firewall) จํานวน 1 ชุด

ระบบเครือขายไรสายของ

กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว สามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบเครือขายไรสาย

สามารถรองรับใชงานและ

ใหบริการตามภารกิจของ

หนวยงานไดอยาง

ตอเนื่อง สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ

ปญหา: การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื

การจัดซื้อระบบเครือขายไรสายของกรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รอบที่ 1 

ไมมีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

วิธีแกไข : ประกาศประกวดการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับการจัดซื้อระบบ

เครือขายไรสายของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ใหมเปน ครั้งที่

 2

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามภารกิจ (11,580,400 บาท)

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ 



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

เชาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

( งบดําเนินงาน จํานวน 1,412,000 บาท)

ลงนามในสัญญา ยอด 1,405,980 บาท

585,825.00 บุคลากร สค. 651 กันยายน - ตุลาคม 2564

1. ขออนุมัติหลักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจาย

3. แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตงาน

5. จัดทําราคากลาง

6. ขอความรวมมือจัดซื้อจัดจางพรอมแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลและ

คณะกรรมการตรวจรับงาน

พฤศจิกายน 2564

1. ติดตามการสงมอบงานงวดที่ 1

2. ติดตามงานการสงมอบงานงวดที่ 2

3. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 และเบิกจายเงิน 117,165 บาท 

ธันวาคม 2564

1. ตรวจรับงาน งวดที่ 3 และเบิกจายเงิน  117,165 บาท 

2. อบรมหลักสูตร การดูแล แกไขปญหาการใชงานระบบเครือขายา Network 

สําหรับผูดูแลระบบ (Admin)

มกราคม 2565

1. วงจรสื่อสารและ

ใหบริการวงจรสื่อสาร

และสัญญาณ

อินเตอรเน็ต (Leased 

Line) ความเร็วใน

ประเทศไมนอยกวา 

200/200 Mbps (Full

 Bandwidth) และ

ตางประเทศไมนอยกวา

 100/100 Mbps (Full

 Bandwidth)

2. วงจรสื่อสารสํารอง 

(Backup Link) 

ความเร็วในประเทศไม

นอยกวา 100 Mbps 

และตางประเทศไม

นอยกวา 50 Mbps

1. บริการระบบอินเตอรเน็ต

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบอินเตอรเน็ตรองรับ

การทํางานของเว็บไซต 

ระบบฐานขอมูล และ

ระบบงานตางๆ สําหรับ

การบริการ ารคนหา

ขอมูลของประชาชน

กลุมเปาหมายตาม

ภารกิจของ สค. ไดอยาง

มีประสิทธิภาพและ

สามารถใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง

1. ตรวจรับงาน งวดที่ 4 และเบิกจายเงิน  117,165 บาท 

2. อบรมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย หรือ 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ .ศ. 2562 (Personal Data 

Protection Act: PDPA) หรือ หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน

ดานความปลอดภัยของขอมูล หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  2 หลักสูตร 

ระยะเวลาหลักสูตรละ 3 ชั่วโมง จํานวน 30 คน 

กุมภาพันธ 2565

1. ตรวจรับงาน งวดที่ 5 ประจําเดือนมกราคม 2565 และเบิกจายเงิน 117,165 

บาท

มีนาคม 2565

1. . ตรวจรับงาน งวดที่ 6 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 และเบิกจายเงิน 

117,165 บาท

ติดตั้งตามขอ 4.1 (1) 

และวงจรสื่อสารสํารอง

 (Backup Link) 

ความเร็วในประเทศไม

นอยกวา 200 Mbps 

และตางประเทศไม

นอยกวา 100 Mbps

3.อุปกรณระบบ

อินเตอรเน็ต 

Router/Switch ทั้งใน

สวนของ Main Link 

และ Backup Link

4. เว็บไซตภายใตการ

ดูแลของกรมกิจการ

สตรีและสถาบัน

ครอบครัวไดรับการตอ

อายุโดเมน (Domain 

name)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบดําเนินงาน จํานวน 1,738,200 บาท) 

ลงนามในสัญญา 1,700,000 บาท

บุคลากร สค 651 กันยายน - พฤศจิกายน 2564

1. ขออนุมัติหลักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจาย

3. แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

4. ประชุมคณะกรรมจัดทํารางขอบเขตงาน

5. จัดทําราคากลาง

6. ขอความรวมมือจัดซื้อจัดจางพรอมแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลและ

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ธันวาคม 2564

1. ประชุมพิจารณาผลจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. จัดทํารายงานผลการพิจารณาผลเสนออธิบดีผานหัวหนาเจาหนาที่ 

มกราคม 2565

1. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

กุมภาพันธ 2565

1. สงมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 (ไมมีเบิกจาย)

มีนาคม 2565

-

ระบบงานสารสนเทศ

ไดรับการปรับปรุง 

จํานวนอยางนอย 2 

ระบบ

ระบบงานสารสนเทศ

ไดรับการดูแล

บํารุงรักษา จํานวน 10

 ระบบ และฐานขอมูล 

จํานวน 12 ฐานขอมูล

ระบบสารสนเทศไดรับการ

ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม 

แกไข และตรวจสอบการ

ทํางาน สามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศรองรับ

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร และประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

จางเหมาดูแล บํารุงรักษาแกไขซอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ลูก

ขายอุปกรณตอพวงและระบบเครือขายสํานักงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

(งบดําเนินงาน จํานวน 2,372,400 บาท)

ลงนามในสัญญา 1,820,000 บาท

บุคลากร สค. 651 กันยายน - พฤศจิกายน 2564

1. ขออนุมัติหลักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจาย

3. แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

ธันวาคม 2564

1. ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจางใหม

มกราคม 2565

1. อยูระหวางประกาศผูชนะการเสนอราคา

กุมภาพันธ 2565

1. ประกาศผูชนะการเสนอราคาวันที่ 15 ก.พ. 65

2. ตรวจสอบ ณ วันที่ 21 ก.พ.65 โครงการอยูรางหวางการรางสัญญาของพัสดุ

มีนาคม 2565

1. สัญญาลงนาม วันที่ 8 มีนาคม 2565

2. สงมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2565 (ไมเบิกเงิน)

เครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย ลูกขาย อุปกรณ

ตอพวงและระบบ

เครือขายของ

สํานักงานทํางานได

อยางตอเนื่องมี

ประสิทธิภาพทุกเครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ลูกขาย อุปกรณตอพวงและ

ระบบเครือขาย รวมถึง

ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบสํารองขอมูลของ สค.

 สามารถทํางานไดอยาง

ตอเนื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย ลูกขาย อุปกรณตอ

พวงและระบบเครือขาย

รวมถึงระบบรักษาความ

ปลอดภัย ระบบสํารอง

ขอมูลของ สค. สามารถ

ทํางานไดอยางตอเนื่อง

ไมทําใหราชการเสียหาย 

ไมมีภัยคุกคาม หรือเกิด

ความเสียหายตอเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย ลูก

ขาย อุปกรณตอพวงและ

ระบบเครือขายของ

สํานักงานผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholders) สามารถ

ใชงานระบบสารสนเทศ

ของ สค. ไดอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

จัดซื้อหมึกพิมพและวัสดุคอมพิวเตอร 

( งบดําเนินงาน จํานวน 1,420,600 บาท)

282,280.00 บุคลากร สค. 651 กันยายน - พฤศจิกายน 2564

1. ขออนุมัติหลักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจาย

3. แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

4. ประชุมคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

ธันวาคม 2564

1. ขอความรวมจัดซื้อหมึกพิมพ

2. บริษัทสงหมึกพิมพืภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

1. รองบประมาณการจัดซื้อหมึกพิมพ รอบที่ 2

กุมภาพันธ 2565

1. รองบประมาณการจัดซื้อหมึกพิมพ รอบที่ 2

มีนาคม 2565

1.  รองบประมาณการจัดซื้อหมึกพิมพ รอบที่ 2

วัสดุคอมพิวเตอร หมึก

พิมพ เพียงพอตอการ

ใชงาน

วัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ

 มีประสิทธิภาพ

วัสดุคอมพิวเตอร หมึก

พิมพ มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุการปฏิบัติของ

บุคลากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

โครงการเชา Pocket Wifi พรอม Simnet

(งบดําเนินงาน จํานวน 349,200 บาท)

ลงนามในใบสั่งเชา 348,618 บาท

56,166.00 บุคลากร สค. 651 มกราคม 2565

1. ขออนุมัติปรับกิจกรรม

2. ขออนุมัติหลักการเชา Pocket Wifi พรอม Simnet

กุมภาพันธ 2565

1. ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายเชา Pocket Wifi พรอม Simnet

2. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุเชา Pocket Wifi พรอม Simnet

4. ขอความรวมมือเชา  Pocket Wifi พรอม Simnet

5. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 อสค.อนุมัติเชา Pocket Wifi พรอม Simnet

6. ใบสั่งเชาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

มีนาคม 2565

1. วันที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัทสงมอบ  Pocket Wifi พรอม Simnet

2. วันที่ 2 มีนาคม 2565 กรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับ Pocket 

Wifi พรอม Simnet

3. วันที่ 3 มีนาคม 2565 กอง/กลุมขึ้นตรง รับ  Pocket Wifi พรอม Simnet ไป

ใชงาน

4. วันที่ 31 มีนาคม 2565 ครบกําหนดการใชงานประจําเดือนมีนาคม 2565 

จํานวน 29 วัน เบิกเงิน 56,166.23 บาท

ผูบริหาร และบุคลากร

ของ สค. มี Pocket 

Wifi พรอม Simnet 

จํานวน 97 ชุด 

เพื่อใชเปนเครือขาย

สํารองสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานที่บานหรือ

นอกสถานที่สําหรับ

ผูบริหาร 

และเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร และบุคลากร สค. 

สามารถปฏิบัติงานและ

สนับสนุนงานตามภารกิจให

เปนไปอยางตอเนื่อง

การปฏิบัติงานที่บาน

หรือนอกสถานที่สําหรับ

ผูบริหาร และเจาหนาที่ 

สามารถปฏิบัติงานได

อยางสะดวก รวดเร็ว ทุก

ที่ ทุกเวลา และสามารถ

ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)

(งบดําเนินงาน จํานวน 670,800 บาท)

ลงนามในใบสั่งเชา 667,680 บาท

บุคลากร สค. 651 มกราคม 2565

1. วันที่ 20 มกราคม 2565 ขออนุมัติปรับกิจกรรม

2. วันที่ 31 มกราคม 2565 ขออนุมัติหลักการเชา เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Notebook)

กุมภาพันธ 2565

1. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา (Notebook)

2. วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน

3. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ขอเชิญคณะกรรมการราง Tor ประชุมจัดทําราง 

Tor

4. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเชา เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Notebook)

5. ขอความรวมมือเชา เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)

มีนาคม 2565

1. วันที่ 3 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการเชาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สําหรับการดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 1/2565 

2. วันที่ 4 มีนาคม 2565 เชิญเสนอราคาการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Notebook)

3. วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2/2565

4. วันที่ 18 มีนาคม 2565 อสค. อนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. วันที่ 22 มีนาคม 2565 ขอความเห็นชอบจัดสรร

6. วันที่ 23 มีนาคม 2565 อสค. ลงนามในสัญญาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทสงเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 

8. วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับ

  

ผูบริหาร และบุคลากร

ของ สค. มีเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบ

พกพา (Notebook) 

จํานวน 65 เครื่อง 

เพื่อใชสําหรับ

ปฏิบัติงานในที่พักหรือ

ภายนอกสถานที่เปน

การชั่วคราว

ผูบริหาร และบุคลากร สค. 

สามารถปฏิบัติงานและ

สนับสนุนงานตามภารกิจให

เปนไปอยางตอเนื่อง

การปฏิบัติงานที่บาน

หรือนอกสถานที่สําหรับ

ผูบริหาร และเจาหนาที่ 

สามารถปฏิบัติงานได

อยางสะดวก รวดเร็ว ทุก

ที่ ทุกเวลา และสามารถ

ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

(งบดําเนินงาน 135,000 บาท)

ลงนามในใบสั่งซื้อ 133,000 บาท

133,000.00 บุคลากร สค. 651 มกราคม 2565

1. วันที่ 6 มกราคม 2565 ขออนุมัติปรับกิจกรรมและขออนุมัติหลักการโครงการ

จัดซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

2. วันที่ 11 มกราคม 2565 ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายโครงการจัดซื้อ

ระบบประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

3. วันที่ 13 มกราคม 2565 แตงตั้งคณะกรรมการราง Tor โครงการจัดซื้อระบบ

ประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

4. วันที่ 17 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการราง Tor เพื่อจัดทําราง Tor 

โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

5. ขอความรวมมือดําเนินการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน

6. วันที่ 31 มกราคม ลงนามในใบสั่งซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน (Zoom 

Meeting)

กุมภาพันธ 2565

1. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 บริษัทสงมอบลิขสิทธิการใชงานระบบประชุม

ทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ประชุมตรวจรับระบบประชุมทางไกลออนไลน 

(Zoom Meeting)

3. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 อบรมการใชงานระบบประชุมทางไกลออนไลน 

(Zoom Meeting)

4. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 บริษัทสงมอบงานการอบรมการใชงานระบบ

ประชุมทางไกลออนไลน (Zoom Meeting)

5. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 คณะกรรมการตรวจรับงาน ประชุมรับมอบงาน 

พรอมเห็นควรจายเงิน 133,000 บาท 

ผูบริหาร และบุคลากร

ของ สค. มีระบบ

ประชุมทางไกล 1 

ระบบ สําหรับการ

ติดตอประสานงาน 

และประชุมตางๆ

ผูบริหาร และบุคลากร สค. 

สามารถติดตอ สื่อสาร สั่ง

การ ติดตามสถานการณ 

และแกปญหาไดอยาง

รวดเร็วและทันตอ

สถานการณ ลดเวลาและ

ภาระคาใชจายในการ

ปฏิบัติงาน เดินทางไป

ประชุม หรือติดตอ

ประสานงาน

ระบบประชุมทางไกล 

สามารถนําไปใช

ปฏิบัติงาน ติดตอ สื่อสาร

 สั่งการ ติดตาม

สถานการณ และ

แกปญหาไดอยางรวดเร็ว

และทันตอสถานการณ

โครงการจัดซื้อจัดระบบ One Conference

(งบดําเนินงาน 100,000 บาท)

ลงนามในใบสั่งซื้อ 99,895.20 บาท

99,895.20 บุคลากร สค. 651 มกราคม 2565

1. วันที่ 26 มกราคม 2565 ขออนุมัติหลักการโครงการจัดซื้อระบบ One 

Conference

กุมภาพันธ 2565

1. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายจัดซื้อระบบ One

 Conference

2. วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการราง Tor จัดซื้อ

ระบบ One Conference

3. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ขอความรวมมือจัดซื้อระบบ One Conference

มีนาคม 2565

1. วันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทสงมอบงานจัดซื้อระบบ One Conference 

2. เบิกเงิน 99,895.20 บาท

มีระบบ One 

Conference สําหรับ

การประชุมทางไกล

ของคณะกรรมการ 

วลพ. และ

คณะอนุกรรมการ วลพ.

 จํานวน 1 ลิขสิทธิ์

คณะกรรมการ วลพ. 

คณะอนุกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ของกรม

กิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ผูรับผิดชอบงาน

ธุรการและงานวิชาการของ

คณะกรรมการฯ สามารถ

ดําเนินกระบวนพิจารณาได

อยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ วลพ. 

คณะอนุกรรมการ วลพ. 

และเจาหนาที่ภายใต

พระราชบัญญัติความเทา

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 

2558 สามารถประชุม

ผานระบบประชุม

ทางไกลออนไลนไดอยาง

รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

โครงการเดินสายเครื่องสแกนนิ้ว

(งบดําเนินงาน 30,200 บาท)

ลงนามในใบสั่งจาง 22,630.50 บาท

22,630.50 บุคลากร สค. 651 กุมภาพันธ 2565

1.วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายและขออนุมัติ

หลักการในการเดินสายเครือขายสําหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชั้น 1

2.วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายในการเดินสาย

เครือขายสําหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชั้น1

มีนาคม 2565

1.วันที่ 17 มีนาคม 2565 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตขอ

งานฯ 

2.วันที่ 21 มีนาคม 2565 คกก.ตรวจรับพัสดุและเบิกเงินจํานวน 22,630.50 บาท

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรใชงานเครื่องสแกน

นิ้วไดอยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องสแกนนิ้วรองรับ

การใชงานของบุคลากร

โครงการเดินสายสัญญาณเครือขายภายใน 

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

120,000 บุคลากร สค. มีนาคม 2565

1.วันที่ 10 มีนาคม 2565 ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายและขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใชในการเดินสายสัญญาณเครือขายภายใน สคอ .

บานเกร็ดตระการ

2.วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขออนุมัติดําเนินการและคาใชจายเพื่อจางจัดทําระบบ

สายสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน สคอ .บานเกร็ดตระการ

3.วันที่ 18 มีนาคม 2565 ขออนุมัติแตงตั้ง คกก.จัดทํารางขอบเขตของานฯ

4.วันที่ 24 มีนาคม 2565 ขอความรวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ ภายในวงเงิน 

120,000 บาท

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ

ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว

 - เชิงปริมาณ    1) รอยละของกิจกรรมหลักตาม

โครงการสามารถดําเนินงานไดแลว

เสร็จ (รอยละ 100)

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ

ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว

 - เชิงคุณภาพ    1) ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาองคการ และคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ( 4 ) 

    2) ระดับความรูของบุคลากร

เกี่ยวกับองคความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน ( 4 )

3,950,400      



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

(10) การบริหารจัดการองคการ (369,800 บาท)

- การรเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา ครั้งที่ 4/2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom Meeting)

- คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

15 8 พ.ย.2564 

เวลา 13.30 - 

16.30 น.ผาน

ระบบ Zoom 

Meeting

เพื่อติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ 

ระดับกองหรือเทียบเทา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

และกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 

2564

มีผลการติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับ

กองหรือเทียบเทา รอบ 

12 เดือน (1 ตุลาคม 

2563 - 30 กันยายน 

2564) และมีแนว

ทางการติดตามและ

ประเมินผล การปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับ

กองหรือเทียบเทา 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

- การประชุมคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายใน 1,645.00 คณะกรรมการ

ควบคุมภายใน

และผูที่เกี่ยวของ

47 19 พ.ย.2564 

เวลา 

13.30-16.30 

น.ณ หอง

ประชุมริบบิ้น

ขาวชั้น 3 สค.

บานราช

เพื่อรายงานผลการดําเนินการตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจําป 2564 พรอมทั้งซักซอมทําความเขาใจและพิจารณากระบวนงานไว

นํามาจัดทํารายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ป 2565

ไดรางแผนการ

ประเมินผลดําเนินการ

ควบคุมภายในประจําป

2565

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูประจําป 116,000.00 บุคลากร สค. 40 20-21 ธ.ค.2564

 ณ โรงแรมแซน

ดาเลย รีสอรท 

พัทยา จ.ชลบุรี

เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติทีเปนเลิศที่นําไปสูความสําเร็จ (Best Practice) และ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนาองคการรวมถึงเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู สามารถนํา

องคความรูดานการจัดการความรูมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อน

งานของ สค.

บุคลากร สค.มีความ

เขาใจเรื่องการจัดการ

ความรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการ

พัฒนาองคกรและได

ศึกษาดูงานสัมมนาที่

ไดรับรางวัล( KM 

Awards ) และรางวัลเลิศ

รัฐ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

เดือนมกราคม 2565

- การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565

1,275.00 คณะทํางาน

ขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองคกร

 สค. และผูที่

เกี่ยวของ

15 19 ม.ค. 2565 

เวลา 09.30 - 

15.30 น.ณ 

หองประชุม สค. 

(DWF Meeting

 Room ) ชั้น 12

 สค.

พิจารณาแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร สค. ประจําป 2565 และกําหนด

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนฯประจําป 2565

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผน

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องคกรประจําป 2564 

และแนวทางการ

ดําเนินงานขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองคกรประจําป

 2565

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานรางวัลเลิศรัฐ ผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส

14,750.00 บุคลากรของ

กรมกิจการสตรี

และสถาบัน

ครอบครัวทั้งใน

สวนกลางและ

สวนภูมิภาค

40 11 ก.พ. 2565 

เวลา 

08.3-17.00น. ณ

 หองประชุม

ครอบครัวสุข

สันต (Happy 

Family Room)

 ชั้น 12

เพื่อสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานพิจารณาผลงานของหนวยงานที่มี

ความประสงคสงผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐประจําป 2565

บุคลากร สค. มีความรู

ความเขาใจกับหนวยงาน 

เเละมีผลงานของสงเขา

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

ประจําป 2565

- การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

2,185.00 คณะทํางาน

ขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองคกร

 สค. และผูที่

เกี่ยวของ

19 9 ก.พ. 2565 

เวลา 09.30 - 

14.00 น. ณ 

หองประชุมสค. 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

พิจารณากิจกรรมบรรจุลงในแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร สค. ประจําป 2565 ติดตามผลการดําเนินงาน

การขับเคลื่อน

วัฒนธรรรมองคกร สค.

และ (ราง) แผน

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องคกร สค.ประจําป 2565

805 คณะทํางาน

พัฒนาองคกร

รายหมวดและผู

ที่เกี่ยวของ

25 15 ก.พ. 2565 

เวลา 

13.30-16.30 น.

 ณ หองประชุม 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการประเมิน

สถานะการเปนระบบ

ราชการ 4.0      (PMQA

 4.0) ของกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว 

(รอบ 1)

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) ครั้งที่ 

2/2565  (หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร)

1,725.00 คณะทํางาน

พัฒนาองคการ

รายหมวดและผู

ที่เกี่ยวของ

15 1 ม.ีค.2565 

เวลา 

9.30-14.00 น. 

ณ หองประชุม 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

ทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาองคกรรายหมวด (หมวด 

2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร)

มีแผนพัฒนาองคการราย

หมวด ประจําป 2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) ครั้งที่ 

3/2565 (หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู)

525 คณะทํางาน

พัฒนาองคการ

รายหมวดและผู

ที่เกี่ยวของ

15 4 ม.ีค.2565 

เวลา 

13.30-16.00 น.

 ณ หองประชุม

ครอบครัวสุข

สันต (Happy 

Family Room)

 ชั้น 12

เพื่อทบทวนการดําเนินงานและจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาองคการรายหมวด 4 

(การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู)

มีแผนพัฒนาองคการราย

หมวด ประจําป 2565

-  การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2565

2,070.00 คณะทํางาน

ขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองคกร

 สค. และผูที่

เกี่ยวของ

18 14 ม.ีค.2565 

เวลา 

09.30-14.00 น.

  ณ หองประชุม 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

ติดตามผลการดําเนินงานตามรางแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรประจําป 2565 ติดตามผลการดําเนินงาน

การขับเคลื่อน

วัฒนธรรรมองคกร สค.

และ (ราง) แผน

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องคกร สค.ประจําป 2565

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาองคการรายหมวด (PMQA) ครั้งที่ 

4/2565  (หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและสวนไดสวน

เสีย)

700 คณะทํางาน

พัฒนาองคการ

รายหมวดและผู

ที่เกี่ยวของ

20 15 ม.ีค.2565 

เวลา 

14.00-16.00 น.

 ณ หองประชุม

ศูนยปฎิบัติการ 

ชั้น 12

ทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทํา(ราง)แผนพัฒนาองคการรายหมวด  (หมวด 

3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและสวนไดสวนเสีย)

มีแผนพัฒนาองคการราย

หมวด ประจําป 2565

-ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู 3,000.00 คณะทํางาน

พัฒนาระะบ

บบริหารจัดการ

ความรูและผูที่

เกี่ยวของ

20 16 ม.ีค.2565 

เวลา 

09.30-16.00 น.

 ณ หองประชุม 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

รองอธิบดีไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารจัดการความรู (Chief knowledge 

Officor : CKO) เปนคณะทํางานฯ

หนวยงานมีแผนการ

จัดการความรู ประจําป 

2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาองคการกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ครั้งที่ 1/2565

3,750.00 คณะทํางาน

พัฒนาองคการฯ 

เลขานุการ

คณะทํางาน

พัฒนารายหมวด

ในแตละหมวด 

และผูที่เกี่ยวของ

25 17-18 ม.ีค.

2565 เวลา 

09.30-16.00 น.

 ณ หองประชุม

จําปสิรินธร ชั้น 

19 A 

กระทรวงพม.

เพื่อพิจารณาผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ

 สค.

1. ทบทวนคําสั่ง

คณะทํางาน 2.มีแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการรายหมวด 

ประจําป 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 3,600.00 คณะทํางาน

พัฒนาองคการ

รายหมวดและผู

ที่เกี่ยวของ

24 24 ม.ีค.2565 

เวลา 

09.00-16.30 น.

 ณ หองประชุม  

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

เพื่อพิจารณาผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และจัดทําแผนการพัฒนาองคการและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาองคการระดับหนวยงานตามเกณฑคุณภาพบริหารจัดการ

ภาครัฐและระบบราชการ 4.0 ในปงบประมาณ 2565

มีแผนพัฒนาองคการราย

หมวด ประจําป2565

2,760.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

24 18 พ.ย.2564 

เวลา 

9.30-16.00 น.ณ

 หองประชุม

ใหญ ชั้น 12

เพื่อซักซอมแนวทางการติดตามและประเมินผล การปฏิติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา

คณะกรรมการได

รับทราบและซักซอมแนว

ทางการการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ระดับ

กองหรือเทียบเทา (Site 

visit)



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

- การประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา 

(ตรวจ site visit)

17,140.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

20 23-26 พ.ย.

2564 เวลา 

09.30-16.00 

น.ณ หอง

ประชุม

สํานักงานเลขา

ชั้น 14 29 พ.ย.

2564 เวลา 

09.30-16.00 น.

 ณ หองประชุม 

กสค.ชั้น 13 1 

ธ.ค.2564 เวลา 

09.30-16.00 

น.ณ หองประชุม

 กสพ.ชั้น 13 2 

ธ.ค.2564 เวลา 

09.30-16.00 น.

 ณ หองประชุม

ริบบิ้นขาวชั้น 3 

สค.บานราช

เพื่อใหการติดตามและประเมินผล (Site Visit) การดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการเปนไปตามที่ไดมีการเจรจาขอตกลงไว

มีผลการติดตามและ

ประเมินผลการปฏบัติ

ราชการตามคํารับรอง 

รอบ 12 เดือน (วัน 1 

ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64)

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูประจําป เพิ่มเติม 6,836.00 บุคลากร สค. 3 20-21 ธ.ค.2564

 ณ โรงแรมแซน

ดาเลย รีสอรท 

พัทยา จ.ชลบุรี

เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติทีเปนเลิศที่นําไปสูความสําเร็จ (Best Practice) และ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนาองคการรวมถึงเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู สามารถนํา

องคความรูดานการจัดการความรูมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อน

งานของ สค.

บุคลากร สค.มีความ

เขาใจเรื่องการจัดการ

ความรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการ

พัฒนาองคกรและได

ศึกษาดูงานสัมมนาที่

ไดรับรางวัล( KM 

Awards ) และรางวัลเลิศ

รัฐ

- การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ควบคุมภายใน ครั�งที� 2/2564

1,380.00 คณะกรรมการ

ควบคุมภายใน

และผูที่เกี่ยวของ

12 23 ธ.ค. 2564 

เวลา 

09.30-14.00 น.

 ณ หองประชุม

เสมอภาค 

(Equality) ชั้น 

14

เพื่อใหสค.จัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไดทันตามเกณฑ

กําหนด (ซึ่งตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายใน)

มีรายผลการควบคุม

ภายในของสค. ประจําป 

2565



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

- จัดจางผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา     (ตรวจ Site Visit)

4,999.90 เพื่อมาใชการประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา (ตรวจ site 

visit)

ไดดําเนินการผลิตเอกสาร

 และจัดประชุม

คณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ

 ระดับกองหรือเทียบเทา 

(ตรวจ Site Visit) เสร็จ

เรียบรอยแลว

เดือนมกราคม 2565

-ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา

(ตรวจ Site Visit) ครั้งที่ 1/2565

525.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

15 4 ม.ค. 2565 

เวลา 13.30 – 

16.30 น. ณ 

หองประชุม สค. 

(DWF Meeting

 Room) ชั้น 12

 สค.

เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

ระดับกองหรือเทียบเทา (Site Visit)

ผลการติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรอง 

  การปฏิบัติราชการฯ 

ประจําป 2564 รอบ 12 

เดือน (1 ตุลาคม 2563 –

 30 กันยายน 2564) 

ระดับกองหรือเทียบเทา 

(Site Visit) เมื่อวันที่ 23

 พฤศจิกายน - 3 

ธันวาคม2564

-ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา 

ครั้งที่ 1/2565

525.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

15 13 ม.ค. 2565 

เวลา 13.30 - 

16.30 น. ณ 

หองประชุม สค. 

(DWF Meeting

 Room ) ชั้น 12

 สค.

เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง

หรือเทียบเทา ประจําปงบประมาณ 2565

ผลการติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรอง 

  การปฏิบัติราชการฯ 

ประจําป 2564 รอบ 12 

เดือน (1 ตุลาคม 2563 –

 30 กันยายน 2564) 

ระดับกองหรือเทียบเทา 

(Site Visit) เมื่อวันที่ 23

 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม

 2564



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

-ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา 

ครั้งที่ 2/2565

4,500.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

30 27 ม.ค.2565 

เวลา 

09.30-16.30 น.

 ณ หองประชุม

จําปสิรินธร ชั้น 

A กระทรวงการ

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย

เพื่อเจรจาตัวชี้วัดระดับกองหรือเทียบเทา ประจําปงบประมาณ 2565 มิติที่ 1 

การประเมินประสิทธิผล และพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน

กองหรือเทียบเทา มี

ตัวชี้วัดระดับกองหรือ

เทียบเทา ประจําป

งบประมาณ 2565    มิติ

ที่ 1 การประเมิน

ประสิทธิผล

-ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา 

ครั้งที่ 3/2565

2,530.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯและผูที่

เกี่ยวของ

22 8 ก.พ.2565 

เวลา 

09.30-14.00น.

 ณ หองประชุม 

สค.(DWF 

Mrrting Room

 ) ชั้น 12 สค.

 เพื่อเจรจาตัวชี้วัด ระดับกองหรือเทียบเทา ประจําปงบ 2565 ของกองสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศและสํานักงานเลขานุการกรมและพิจารณาความ

เหมาะสมกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน

องสงเสริมความเสมอ

ภาคระหวางเพศและ

สํานักงานเลขานุการกรม

 มีตัวชี้วัดระดับกองหรือ

เทียบเทา ประจําป

งบประมาณ 2565 มิติที่ 

1 การประเมินประสิทธิผล

-ประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเทา 

ครั้งที่ 4/2565

0.00 คณะกรรมการ

เจรจาฯ

9 9 ก.พ.2565 

เวลา 

15.30-16.30 น.

 ณ หองประชุม 

สค. (DWF 

Meeting 

Room) ชั้น 12 

สค.

เพื่อจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน นักงานเลขานุการกรม มี

ตัวชี้วัดระดับกองหรือ

เทียบเทา ประจําป

งบประมาณ 2565 มิติที่ 

1 การประเมินประสิทธิผล

- ประชุมคณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้ง 1/2565

2,185.00 คณะทํางาน

จัดทํานโยบายฯ

และผูที่เกี่ยวของ

19 22 ม.ีค.2565 

เวลา 

09.3-14.00 น. 

ณ หองประชุม 

สค. (DWF 

Meeting Room

 ) ชั้น 12 สค.

เพื่อหารือแนวทางและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของหนวยงาน 

ประจําป 2565

แนวทางและจัดทํา

นโยบายการกํากับดูแล

องคการที่ดีของหนวยงาน

 ประจําป 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ

ดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว  (601,400 บาท)

 - เชิงปริมาณ       1) รอยละของบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรม (รอยละ 80)

601,400         



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

(11) พัฒนาบุคลากร

 - เชิงคุณภาพ     1) รอยละของบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 

(รอยละ 80)

สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร

- พัฒนาสมรรถนะหลักใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 43,200.00 บุคลากร สค. 12 18 30 22-24 พย.64 

ผานระบบ 

Zoom

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะความรูและเสริมสราง

ความมั่นใจในการเปนพิธีกร และเรียนรูการแกไขปญหาเฉพาะหนา สามารถนํา

หลักการ ขั้นตอนและวิธีการเปนพิธีกรไปปรับใชไดจริง เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับการพัฒนา

ทักษะในการเปนพิธีกร และ

เรียนรูการแกไขปญหา

เฉพาะหนา สามารถนํา

หลักการ ขั้นตอนและวิธีการ

เปนพิธีกรไปปรับใชไดจริง 

เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

- พัฒนาทักษะขาราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับศตวรรษที่ 21

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะขาราชการเเละบุคลากรภาครัฐ

สําหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ 

21,600.00 บุคลากร สค. 11 25 36 18-20 ต.ค. 64 

ผานระบบ 

Zoom meeting

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค วัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรภายในองคกร มีความรู ความเขาใจ และสามารถควบคุม ดูแล

ระบบการประชุมออนไลนไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหการประชุมทางไกลออนไลน

สะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรมีความรู ความ

เขาใจ และสามารถควบคุม 

ดูแลระบบการประชุม

ออนไลนไดดวยตนเอง ซึ่ง

จะทําใหการประชุมทางไกล

ออนไลนสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

สําหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

 โดยใชโปรแกรม Excel รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

21,600.00 บุคลากร สค. 10 40 50 1-3 ธค.64 ผาน

ระบบ Zoom

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนใน

การปฏิบัติงาน มีความรูและทักษะดานการวิเคราะหขอมูลสามารถนําความรูที่

ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของ

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดาน

การวิเคราะหขอมูลสามารถ

นําความรูที่ไดรับมาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน สามารถ

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

สําหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

 โดยใชโปรแกรม Excel รุนที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

21,600.00 บุคลากร สค. 14 38 52 13-15 ธค.64 

ผานระบบ 

Zoom meeting

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปน ใน

การปฏิบัติงาน มีความรูและทักษะดานการวิเคราะหขอมูลสามารถนําความรูที่

ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของ

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดาน

การวิเคราะหขอมูลสามารถ

นําความรูที่ไดรับมาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน สามารถ

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะขาราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

135,000.00 บุคลากร สค. 10 21 31 15 ธค. 64-11 

ก.พ.65 ผาน

ระบบ Zoom

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนใน

การปฏิบัติงาน โดยมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟง การอาน

และการเขียน สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน และ

สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะที่

จําเปนในการปฏิบัติงาน 

โดยมีความรู และทักษะ

ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด 

การฟง การอานและการ

เขียน สามารถนําความรูที่

ไดรับมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ "Spirit สค."

- สงเสริมศักยภาพพนักงานราชการพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 79,250.00 พนักงานราชการ 4 16 30 29-30 พย.64 ณ

 โรงแรมรอยัลริ

เวอร กรุงเทพฯ

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ 

ตระหนักในบทบาทหนาที่ สรางสัมพันธภาพที่ดี และบริหารความขัดแยงในการ

ทํางานเปนทีม สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของ

 สค.

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรมีความรูความเขาใจ

 ตระหนักในบทบาทหนาที่ 

สรางสัมพันธภาพที่ดี และ

บริหารความขัดแยงในการ

ทํางานเปนทีม สงเสริม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายของ สค.

- พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 21,600.00 บุคลากร สค. 10 20 30 18-19 พย. 64 

ผานระบบ 

Zoom

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู

ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพรางกาย  และจิตใจ การ

เสริมสรางนิสัยรักการออมใหแกบุคลากร สงผลใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

และพรอมที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของ สค .

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ สค. (ITA) (ศจท.)

43,749.89 บุคลากร สค. 21 99 120 3 ธ.ค. 64 ณ โรงแ      กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ สค. วัตถุประสงค 

เพื่อสรางความเขาใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 2565 และเพื่อสรางความเขาใจใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สค.

รอยละของบุคลากรที่เขา   บุคลากร สค. มีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

ประเมินฯ 

สามารถนําไปประยุกตใชให

เกิดประโยชน  ในการ

ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการทํางานของกรม

 ในดานคุณธรรมและความ

โปรงใส 

และผานเกณฑการประเมินฯ

 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด

ประชุมคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ 4/2564 595.00 คณะทํางาน

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใส 

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

7 19 36 วันที่ 19 พ.ย. 

64 ณ หอง

ประชุมจําปสิริน

ธร ชั้น 19 

อาคารใหม

กระทรวงการ

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย และ

ผานระบบ 

Zoom Meeting

ผูบริหาร คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ

ประชุมคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ 1/2565 - คณะทํางาน

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใส 

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

10 41 41 วันที่ 21 ม.ค. 65

 ผานระบบการ

ประชุมทางไกล 

Zoom Meeting

ผูบริหาร คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ประชุมคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ครั้งที่ 2/2565 1,955.00 คณะทํางาน

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรงใส 

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

13 42 55 วันที่ 28 ก.พ. 

2565 ณ หอง

ประชุมจําปสิริน

ธร ชั้น 19 

อาคารกระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย และ

ผานระบบ 

Zoom Meeting

ผูบริหาร คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ

ขอใชงบประมาณเหลือจาย เพื่อมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผูชวยปฏิบัติงานเจาหนาที่อาคันตุกะสัมพันธการ

ประชุมเอเปค พ.ศ. 2565

65,750.00 บุคลากร สค. 5 25 30 วันที่ 10 – 11 

มีนาคม 2565    

   ณ โรงแรม

รอยัลริเวอร 

บางพลัด 

กรุงเทพมหานคร

กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ และผูที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมเอเปค วัตถุประสงคเพื่อเตรียม

ความพรอมของบุคลากร สค. ใหมีความรูและทักษะในการวางตนและตอนรับ

แขกตางประเทศ พรอมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานดานอาคันตุกะสัมพันธ

เหมาะสมตามแบบพิธีการทูตสําหรับการประชุมระหวางประเทศในโอกาสตาง ๆ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับความรูความ

เขาใจ ตระหนักในบทบาท

หนาที่ สรางสัมพันธภาพที่ดี

 และบริหารความขัดแยงใน

การทํางานเปนทีม สงเสริม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายของ สค.

ปรับกิจกรรมที่ 3 มาเพื่อเปนคาลงทะเบียนในการอบรมโครงการ

ฝกอบรมผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม ตาม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 24 มกราคม 2563 รุนที่ 3 ผาน

ระบบออนไลน

4,500.00 บุคลากร สค. 1 1 ระหวางวันที่ 10

 – 19 ธันวาคม 

2564  ผาน

ระบบออนไลน

กลุมเปาหมายไดแก บุคลากร สค. วัตถุประสงคเพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ

แนวคิด หลักการ จรรยาบรรณการปฏิบัติงานและไดรับการเสริมทักษะสามารถ

ปฏิบัติหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับความรู ความ

เขาใจแนวคิด หลักการ 

จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน

และไดรับการเสริมทักษะ

สามารถปฏิบัติหนาที่

นักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา

ปรับกิจกรรมที่ 3 มาเพื่อเปนคาลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรงาน

เขียนเพื่อการประชาสัมพันธดิจิทัล รุนที่ 18 (Online)

3,900.00 บุคลากร สค. 1 1 ระหวางวันที่ 

8-11 กุมภาพันธ

 2565 ผาน

ระบบออนไลน

กลุมเปาหมายไดแก บุคลากร สค. วัตถุประสงคเพื่อใหไดรับความรู ทักษะการ

เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ และสามารถนําไปผลิตและเผยแพรทางสื่อตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับความรู ทักษะ

การเขียนเพื่อการ

ประชาสัมพันธ และ

สามารถนําไปผลิตและ

เผยแพรทางสื่อตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ

ปรับกิจกรรมที่ 3 มาเพื่อเปนคาลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตร

การทําเทียนหอมเพื่อสุขภาพ

27,000.00 บุคลากร สค. 6 6 วันที่ 2 

กุมภาพันธ 2565

 ณ Rose Ville 

Farm จ.เชียงใหม

กลุมเปาหมายไดแก บุคลากร สค. วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม พัฒนา และ

สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และให

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับความรู ความ

เชี่ยวชาญในการทําเทียน

หอมเพื่อสุขภาพ



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

ปรับกิจกรรมที่ 3 มาเพื่อเปนคาลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรนัก

ประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 11

11,798.00 บุคลากร สค. 2 2 วันที่ 14 - 17 

มีนาคม 2565 

ผานระบบ

ออนไลน

กลุมเปาหมายไดแก บุคลากร สค. วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ 

การวิเคราะห การนําเสนอเนื้อหาสารในยุคดิจิทัล การผลิตคลิปวิดีโอ การ

เผยแพรสดผานสื่อ

รอยละของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรม (รอย

ละ 100)

บุคลากรไดรับความรู และ

ทักษะ การวิเคราะห การ

นําเสนอเนื้อหาสารในยุค

ดิจิทัล การผลิตคลิปวิดีโอ 

การเผยแพรสดผานสื่อ

โครงการสื่อสารองคกรเพื่อเสริมสรางพลังดานสตรีและครอบครัวสู

สังคม

 - เชิงปริมาณ    1) จํานวนครั้งในการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธงานดานสตรีและ

ครอบครัว (4 ครั้ง)

   2) จํานวนชองทางในการ

ประชาสัมพันธงานดานสตรีและ

ครอบครัว (2 ชองทาง)

713,000.00

1.ปฏิบัติการขาวสารดานสตรีและครอบครัวสงเสริมการรับรูสราง

ความเขาใจ

แกประชาชน (จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศนและ

ทางสถานีวิทยุ) (375,000 บาท)

 - เชิงคุณภาพ    1) สื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานดานสตรีและครอบครัว มี

ประสิทธิภาพตามแผนการ

ประชาสัมพันธ (มีแผนการ

ประชาสัมพันธประจําป)

300,000.00

2.ออกหนวยเคลื่อนที่และเผยแพรประชาสัมพันธ

(กิจกรรม 2 และ 3 รวม 338,000 บาท)

6,290.00 บุคลากร สค. 4 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 

2564 

พระนครศรีอยุธย

า

บันทึกภาพ จัดทําขาวประชาสัมพันธ การอบรมคุณวุฒิวิชาชีพชางทําผมอุนใจ 

by พม.

1. เครือขายเขารวม

กิจกรรมไดรับความรู

ดานสตรีและครอบครัว

 100 คน

2) การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 60 ครั้ง

3) ชองทางในการ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 3 ชองทาง

ภาคีเครือขายมีความรูความ

เขาใจในงานดานสตรีและ

ครอบครัว

มีสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานดานสตรีและครอบครัว

1. ภาคีเครือขายเกิด

ความตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ดําเนินงานดานสตรีและ

ครอบครัว และมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนงานดาน

สตรีและครอบครัว

2. สื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธงานดาน

สตรีและครอบครัวมี

ความครบถวนถูกตอง 

ทันตอเหตุการณและเปน

ประโยชนตอภาคี

เครือขายและประชาชน

ทั่วไป



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

12,760.00 บุคลากร สค. 2 9-11 ธันวาคม 

2564 จังหวัด

พิษณุโลก

บันทึกภาพ จัดทําขาวประชาสัมพันธ การอบรมคุณวุฒิวิชาชีพชางทําผมอุนใจ 

by พม.

1) เครือขายเขารวม

กิจกรรมไดรับความรู

ดานสตรีและครอบครัว

 100 คน

2) การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 60 ครั้ง

3) ชองทางในการ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 3 ชองทาง

ภาคีเครือขายมีความรูความ

เขาใจในงานดานสตรีและ

ครอบครัว

มีสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานดานสตรีและครอบครัว

1. ภาคีเครือขายเกิด

ความตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ดําเนินงานดานสตรีและ

ครอบครัว และมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนงานดาน

สตรีและครอบครัว

2. สื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธงานดาน

สตรีและครอบครัวมี

ความครบถวนถูกตอง 

ทันตอเหตุการณและเปน

ประโยชนตอภาคี

เครือขายและประชาชน

ทั่วไป

958.00 บุคลากร สค. 1 1 17 ธันวาคม 

2564 จังหวัด

อางทอง

บันทึกภาพ จัดทําขาวประชาสัมพันธ การอบรมคุณวุฒิวิชาชีพชางทําผมอุนใจ 

by พม.

1. เครือขายเขารวม

กิจกรรมไดรับความรู

ดานสตรีและครอบครัว

 100 คน

2) การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 60 ครั้ง

3) ชองทางในการ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 3 ชองทาง

ภาคีเครือขายมีความรูความ

เขาใจในงานดานสตรีและ

ครอบครัว

มีสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานดานสตรีและครอบครัว

1. ภาคีเครือขายเกิด

ความตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ดําเนินงานดานสตรีและ

ครอบครัว และมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนงานดาน

สตรีและครอบครัว

2. สื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธงานดาน

สตรีและครอบครัวมี

ความครบถวนถูกตอง 

ทันตอเหตุการณและเปน

ประโยชนตอภาคี

เครือขายและประชาชน

ทั่วไป



 กิจกรรมยอย/ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

อื่น ๆ

(คน)

รวม

(คน)

องคกร/

เครือขาย

(แหง)

(พรอมระบุวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม/ ผลการดําเนินงาน) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินโครงการภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 งบประมาณ

 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ(บาท)

กลุมเปาหมาย ผลคน (จํานวน) (คน / แหง) วันที่/

สถานที่จัด

15,660.00 บุคลากร สค. 2 22-24ธันวาคม 

2564 จังหวัด

พิษณุโลก

บันทึกภาพ จัดทําขาวประชาสัมพันธ การอบรมคุณวุฒิวิชาชีพชางทําผมอุนใจ 

by พม.

1) เครือขายเขารวม

กิจกรรมไดรับความรู

ดานสตรีและครอบครัว

 100 คน

2) การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 60 ครั้ง

3) ชองทางในการ

ประชาสัมพันธงาน

ดานสตรีและครอบครัว

 3 ชองทาง

ภาคีเครือขายมีความรูความ

เขาใจในงานดานสตรีและ

ครอบครัว

มีสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

งานดานสตรีและครอบครัว

1. ภาคีเครือขายเกิด

ความตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ดําเนินงานดานสตรีและ

ครอบครัว และมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนงานดาน

สตรีและครอบครัว

2. สื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธงานดาน

สตรีและครอบครัวมี

ความครบถวนถูกตอง 

ทันตอเหตุการณและเปน

ประโยชนตอภาคี

เครือขายและประชาชน

ทั่วไป

3,080.00 บุคลากร สค. 2 4-5 กุมภาพันธ 

2565 จังหวัด

พิษณุโลก

สํารวจพื้นที่จัดกิจกรรม ปน ปน ปลูก ผูกใจไรพรมแดน

3.เสวนาสัญจรพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและ ประชาสังคมเพื่อสตรี

และครอบครัว

กําลังดําเนินการ
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