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ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คำนำ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สรุป และรายงาน
ผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิบ ั ติ ราชการ เพื่อติดตามการขับ เคลื่อนภารกิจ ของหนวยงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรและนำมาวางแผนการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายตามรอบการปฏิบัติงานของแผน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สารบัญ
บทนำ

หนา
1

สวนที่ 1 ภาพรวมผลการดำเนินงาน

2

สวนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

3

สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

68

บทนำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกรมกิ จ การสตรี และสถาบั น ครอบครั ว อยางมีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งมีความสอดคลองกับ แผนระดับ ที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับแผนระดับที่ 2 มีความ
เกี่ยวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 6 ประเด็น ไดแก ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกั น ทางสั งคม ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภ าพภาครัฐ และประเด็น การตอ ต าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ มีความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
ใน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลุมผูเสียเปรียบในสังคม และประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม
การเรียนรู การรับรู และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
มี ความสอดคล องในยุทธศาสตร ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุษย และยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับความสอดคลองกับแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวของ
ได แก แผนปฏิ บ ั ติ การด านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบ ัติการดานสตรี พ.ศ. 2563 - 2565
ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย พ.ศ. 2561 - 2564 แผนพัฒนาดิ จ ิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป แผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) รวมถึงความสอดคล องกับ
อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินงานและการขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงาน
การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) เปนขั้นตอนสำคัญ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนภารกิจตามเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรวาบรรลุผลหรือไม มากนอยเพียงใด โดยมีแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 1) รายงาน
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ผานระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบวาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิ น การตามยุ ทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ
พ.ศ. 2562 เปนรายไตรมาส 2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยใชแบบ กยผ.01 เปนประจำ
ทุกเดือน และรายงานผานระบบแผนงานโครงการและติดตามผลการดำเนินงานกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (DWF PLAN) เปนรายไตรมาส ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเปนการเตรียมความพร อม
สำหรั บ การวางแผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านในระยะต อ ไป การบริ ห ารงบประมาณ การนำแผนไปสู  ก ารปฏิ บ ั ติ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

สวนที่ 1 ภาพรวมแผนปฏิบัตริ าชการ

แนวคิด

แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบั บ นี ้ จ ั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ เป น กรอบแนวทาง
การดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรชาติร ะยะ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงความสอดคล องกับ
อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินงานและการขับเคลื่อน
ภารกิจของหนวยงาน
วิสัยทัศน
สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค
พันธกิจ
(1) พัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริมความเสมอภาคและความเทาเทียมระหวางเพศ
(2) คุมครองพิทักษสิทธิสตรี ผูแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว
(3) คุมครองและพัฒนาอาชีพผูประสบปญหาจากการคาประเวณี
(4) สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
(5) ปองกันแกไข คุมครอง พิทักษสิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
(6) เปนศูนยกลางขอมูลดานความเสมอภาคระหวางเพศและดานครอบครัว
เปาประสงค
(1) สตรีมีสวนรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
(2) สตรีไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม
(3) สตรีอยูในสภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(5) ครอบครัวที่มีการกระทำความรุนแรงไดรับการคุมครองชวยเหลือ
(6) เครือขายทางสังคมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานดานสตรีและครอบครัว
(7) คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีดานความเสมอภาคระหวางเพศ
(8) กลไกดานความเสมอภาคระหวางเพศมีความเขมแข็ง
(9) ขจัดการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
(10) องคกรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล
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3

11
9
7
9

36

2. การสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคง
ในทุกมิติ

3. การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ

การพัฒนาระบบบริ หารจั ด การองค ก ร
ตามหลักธรรมาภิบาล

รวมจำนวนตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัด

1. การสงเสริมสตรีใหมีความมั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร
ผาน

22

8

2

8

4

ไมผาน

10

1

4

1

4

4

-

1

-

3

ไมสามารถประเมินได

N/A

61.11 %

88.89 %

28.57 %

88.89 %

36.36 %

รอยละผลการดำเนินงาน

ส ว นที ่ 2 สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
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ตัวชี้วัด

ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการ
คาประเวณี

สรางเงื่อนไขที่เอื้อตอการมีสวนรวม
ของสตรี

ร อ ยละของสตรี เ ข า ไปมี ส  ว นร ว ม
ในภาคเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ร อ ยละของผู  ไ ด ร ั บ ผลกระทบจาก
กระบวนการคาประเวณีเขาถึงมาตรการ
คุมครองทางสังคม

ร อ ยละของสตรี ท ี ่ เ ข า ไปมี บ ทบาท
ในการดำเนิ น งานสรางสัน ติภ าพ และ
ความมั่นคงปลอดภัย
ร อ ยละของสตรี ม ี บ ทบาทเข า ไปมี
สวนรวมในทางการเมืองระดับทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมใหสตรีมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ

90.00%

ไ ม  พ บ Case ใ น ก า ร ค ั ด แ ย ก ผ ู  เ ส ี ย ห า ย
จากการค า มนุ ษย (กรณี การค าประเวณี ) และ
พรบ. ป อ งกั น และปราบปรามการค า ประเวณี
พ.ศ. 2539 ไม ไ ด ถ ู ก นำมาใช เ พราะมี ก ารใช
กฎหมายอื่น แทน (กฎหมายจากการคามนุ ษ ย )
Case จึงเขาสูกระบวนการในชองทางอื่น จึงยัง
ไม ม ี ก ารคั ด แยกผู  เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย
(กรณีการคาประเวณี) ในชวงปงบ 2564

25.99%

13.93%

15.00%
10.00%

- N ไมชัดเจน
- รายงานไมระบุจำนวนสตรีที่เขาไปมีบทบาทฯ

ผลดำเนินงาน

50.00%

เปาหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายตัวชี้วัด

N/A

N/A

5

100.00%

80.00%
3

ร อ ยละของชุ ม ชนที ่ ม ี พ ื ้ น ที ่ ป ลอดภั ย
สำหรับสตรีและสมาชิกในชุมชน
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง แกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี

สร างระบบและกลไกในการจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอความมั่นคง
ปลอดภัย

60.61%

80.00%

รอยละของสตรีที่จบหลักสูตรการฝกอาชีพ
มีงานทำ

ไมสามารถจัดทำรายงานฯ ภายในปงบประมาณ 2564 ได
(ระดั บ 3 จั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. 2539)

ไมมีขอมูลการติดตามรายไดหลังเขารวมโครงการ

70.00%

รอยละของสตรีที่มีรายไดเพิ่มขึ้น

100.00%

82.90%

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

70.00%

75.00%

รอยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงาน
ด า นการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการ
คาประเวณี

ผลดำเนินงาน
ไมมีการออกมาตรการแตมีแนวทางที่นำไปสูการ
พัฒนามาตรการในปตอไป

รอยละความสำเร็จ ของการขับ เคลื่อน
โครงการตามพันธกรณีระหวางประเทศ

1

เปาหมาย

จำนวนมาตรการกลไกที่ คุ ม ครองและ
พิ ทักษส ิทธิ ส ตรี ดานการปองกั น และ
แกไขปญหาการคาประเวณี

ตัวชี้วัด

การสงเสริมสนับสนุนงาน
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ

กลยุทธ

N/A

6

ตัวชี้วัด

สงเสริมศักยภาพกลไกในการเฝา
ระวั ง คุ  ม ครองและช ว ยเหลื อ
ผู  ถ ู ก กระทำด ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว

พั ฒ นาศั ก ยภาพและส ง เส ริ ม
คุณภาพครอบครัว

75.00%
95.00%

รอยละของผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวไดรับการคุมครองชวยเหลือ
จากศู น ย ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ ป อ งกั น การ
กระทำคว ามรุ น แรงในครอบครั ว
(76 จังหวัด และ กทม.)

28 หนวยงาน

50

จำนวนหนวยงานที่นำนโยบาย/มาตรการ
ดานครอบครัวไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
รอยละของพื้นที่เปาหมายที่ไมมีกรณี
ความรุนแรงในครอบครัว

1

1

จำนวนนโยบายครอบครั ว ที ่ ไ ด รั บ
ความเห็นชอบจากกลไกระดับชาติ

100.00%

88.56%

26.00%

10.00%

รอยละครอบครัวที่มีทักษะดานครอบครัว

91.99%

88.00%

เปาหมาย

ร อ ยละของครอบครั ว ที ่ ผ  า นเกณฑ
มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ

กลยุทธ

ผลดำเนินงาน

7

จำนวนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานดานสตรีและครอบครัวเพิ่มขึ้น
จำนวนของ ศพค. ที่ไดจดทะเบีย นเปน
องค ก รส ว ั ส ดิ ก ารชุ ม ชน/องค ก ร
สาธารณประโยชน
รอยละของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ที่มีการใชงานระบบฐานขอมูลฌาปนกิจ
สงเคราะห

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
ปรับ เจตคติ คนในสั งคมให เ คารพ
ร อ ยละของประชาชนที ่ ม ี เ จตคติ ท ี ่ ดี
ศักดิ์ศรี และคุณคาความเปนมนุษย
ดานความเสมอภาคระหวางเพศ
สงเสริมการเขาถึงสิทธิและโอกาส
จำนวนนโยบายมาตรการ กลไกที ่ ไ ด
ดำเนินการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิ
ดานสตรีและความเสมอภาคระหวางเพศ
จัดทำฐานขอมูลดานความเสมอภาค
จำนวนหน ว ยงานที ่ ม ีก ารจั ด ทำข อมู ล
ระหวางเพศ
จำแนกเพศและนำไปใชประโยชนได
สงเสริมใหมีการจัดทำงบประมาณ
ร อ ยละของหน ว ยงานภาครั ฐ ที ่ ม ี ก าร
จัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ
ที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ
รอยละขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
ที่มีการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ (องคกรปกครองสวนท องถิ่น
ที่ดำเนินงานรวมกับ สค.)

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เครื อ ข า ย
ทางสังคมเพื่อพัฒนางานดานสตรี
และครอบครัว

กลยุทธ

75.22%

70.00%

ไมมีผลการดำเนินงาน
ไมมีผลการดำเนินงาน
ไมมีผลการดำเนินงาน

4
50.00%
40.00%

1

ผลดำเนินงาน

- ไมไดรับการจัดสรรงบฯ
- ปจจุบันทำแบบสำรวจฯ คาดวา จะสร็จภายใน ธ.ค. 64
ไมมีผลการดำเนินงาน

40 แหง

40

80.00%

5,008 หนวยงาน

2,000

เปาหมาย

N/A

8

90.00%

รอยละของผูรองเรียนที่ถูกเลือกปฏิบั ติ
ด ว ยเหตุ แ ห ง เพศได ร ั บ การช ว ยเหลื อ
คุมครอง และเยียวยา

จำนวนสื่อสรา งสรรคท ี่ มี การเผยแพร
ทางชองทางตาง ๆ
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ สค. ผาน
เกณฑการประเมิน (ITA)

สงเสริมให องคกรมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน

87.50%

90

98.60%

98.00%

รอยละของบุคลากรที่นำความรูจากการ
อบรมไปใชปฏิบัติงานได
รอยละของบุคลากรไมกระทำผิดวินัย

ใชการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การทำงานของ สค.

90.00%

85.00%

ระดั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด ทำและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร สค.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

94.34%

1,654

4

4

ร อยละของกระบวนการดำเนิ นงานดานสตรี
และครอบครัวไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง

94.44%

100.00%

2

ส ง เสริ ม ให ใ ช ก ารจั ด การความรู
ในกระบวนการทำงาน

80.00%

1

เปาหมาย

จำนวนกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ
ที่ไดรับการแกไขและปรับปรุงมิใหมีการ
เลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ที่มีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ

กลยุทธ

ผลดำเนินงาน

9

สงเสริมและขับเคลื่อนนโยบายและ
ที ่ ม ี ก ารใช ข  อ มู ล เป น ฐานในการ
ตัดสินใจและวางแผน

กลยุทธ
90.00%
1
6

จำนวนฐานขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐาน
ขอมูลกลางของกระทรวง
จำนวนงานวิจัย/บทความวิชาการดานสตรี
ครอบครัว และความเสมอภาคระหวางเพศ

เปาหมาย

รอยละความสำเร็จของการดำเนิน งาน
ตามแผนงานโครงการที่แลวเสร็จ

ตัวชี้วัด

ไมมีผลการดำเนินงาน

1

100.00%

ผลดำเนินงาน

10

สรางเงื่อนไขที่เอื้อ
ตอการมีสวนรวม
ของสตรี

กลยุทธ
ผลการดำเนินงาน : N/A
หมายเหตุ
1. N ยังไมชัดเจน
2.รายงานไม ร ะบุ จ ำนวนสตรี ท ี ่ เ ข า ไปมี
บทบาทในการดำเนินงาน
3. รอกองประสานขอขอมูลกับ ศปดส.
(ศูนยประสานงานดานเด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ขับเคลื่อนงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจาก
เครือขายภาคประชาสังคมดานสตรี รวม 9 คน
ซึ่งกรรมการแตละคน มีเครือขาย/องคกร/
สมาชิก ทีส่ นับสนุนในการดำเนินงานดานสตรี
กับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง)

50

1. รอยละของสตรี
ที่เขาไปมีบทบาทในการ
ดำเนินงานสรางสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียด:
1.การสนับสนุนงบประมาณในการจางเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 2 แหง โดยให
ประจำอยูที่
1) ศู น ย ป ระสานงานด า นเด็ ก และสตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ 1 สตรีมีสวนรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมใหสตรีมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กสพ.

11

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
1. บทบาทในการดำเนินงานสรางสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การเฝา
ระวั ง และป อ งกั น ป ญหาความรุ น แรงใน
รูปแบบตาง ๆ หรือใหความรูแกประชาชน
ด า นการสร างสั น ติ ภ าพและความมั ่ น คง
ปลอดภัย
2. ขนาดของประชากร (N) คือ สตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใตในพื้นที่ที่ สค. ดำเนินโครงการ
ที่เขาไปมีบทบาทการดำเนินงานสรางสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยจำนวน 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสงขลา ยะลา ปตตานี และ
จังหวัดนราธิวาส)
3. ควรมีกระบวนการติดตามประเมินผล
หลังการดำเนินกิจกรรมของ สค.

2) ศูนยใหคำปรึกษาสตรีในสำนักงาน
คณะกรรมการอิ ส ลามประจำจั ง หวั ด
นราธิวาส จำนวนผูหญิงที่เขารับคำปรึกษา
(ป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ) รวม
จำนวน 37 ราย ชวยเหลือไกลเกลี่ยได 4 ราย

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

12

กลยุทธ

เปาหมาย
15

ตัวชี้วัด

2. รอยละของสตรีมี
บทบาทเขาไปมีสวนรวม
ในทางการเมืองระดับ
ทองถิ่น

นายกเทศมนตรี : จำนวนผูสมัคร 2,468 คน
สตรีไดรับเลือกตั้งและดำรงตำแหนง จำนวน
246 คน
(ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ของ กกต. ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2564)

(ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ณ วันที่
19 ก.พ. 2564)

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด : จำนวน
ผูสมัคร 76 คน สตรีไดรับเลือกตั้งและดำรง
ตำแหนงจำนวน 13 คน

ผูลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับทองถิ่น
จำนวน 76,731 คน สตรีไดรับเลือกตั้งและ
ดำรงตำแหนงจำนวน 10,690 คน
คิดเปน 13.93% (ไมคิดรวมนายกองคการ
บริหารสวนตำบล เนื่องจากยังไมมีการ
เลือกตั้ง) รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด :

ผลการดำเนินงาน : ไมผาน

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กสพ.

13

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

- โอนเงินงบประมาณเบิกจายแทนกันให
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด (สนง. พมจ.) พิษณุโลก และ
ยโสธร ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมสถานภาพการมีสวนรวมและ
การตัดสินใจของสตรีใหกับสตรีที่มีความสนใจ
ทางการเมือง หรือประสงคที่จะทำงาน
การเมือง

การดำเนินงานของ สค.

(ไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ขอมูลจากสวน
บริหารงานกำนันผูใหญบาน สำนักบริหาร
การปกครองทองที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)

ผูใหญบาน : จำนวนผูสมัคร 67,232 คน
สตรีไดรับเลือกตั้งและดำรงตำแหนง จำนวน
9,837 คน

(ไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ขอมูลจาก
สวนบริหารงานกำนันผูใหญบาน สำนักบริหาร)

กำนัน : จำนวนผูสมัคร 6,955 คน สตรีไดรับ
เลือกตั้งและดำรงตำแหนงจำนวน 594 คน

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

10

ตัวชี้วัด

3. รอยละของสตรีเขาไป
มีสวนรวมในภาค
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดยโสธร : เพื่อดำเนินการจำนวน 5 รุน
รุน ละ 50 คน รวม 250 คน ปจจุบัน (วันที่
29 เม.ย. 2564) ดำเนินการแลวจำนวน 4 รุน
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
1. สตรีมีบทบาทเขาไปมีสวนรวมในทาง
การเมืองระดับทองถิ่น หมายถึง สตรีที่
ไดรับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงทาง
การเมือง ไดแก นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด *นายกองคการบริหารสวนตำบล
นายกเทศมนตรี กำนัน ผูใหญบาน
หมายเหตุ * นายกองคการบริหารสวน
ตำบล กกต. คาดวาจะเตรียมจัด “เลือกตั้ง
อบต.” วันที่ 21 หรือ 28 พ.ย. 2564
ผลการดำเนินงาน : ผาน
สตรีเขาไปมีสวนรวมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจากป 2563 รอยละ 25.99
(คิดจากสัดสวนของสตรีที่สำเร็จการศึกษา

จังหวัดพิษณุโลก : ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
จำนวน 8 รุนรุนละ 3 วัน ระหวางเดือน ก.พ.
ถึง มี.ค. 2564 ณ โรงแรมเมยฟลาวเวอร แกรนด
จังหวัดพิษณุโลก มีผูเขารวมการประชุมฯ
จำนวน 443 คน

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและ
ครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว :
- การฝกอบรมในสถาบันของศูนยเรียนรูการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนยและใน
ชุมชน
ป 2563 ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 8,982
คน
ผูมีงานทำ จำนวน 3,110 คน คิดเปน
รอยละ 34.62
ป 2564 ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 10,754 คน
(ยอดผูสำเร็จการศึกษาในสถาบัน และใน
ชุมชน)
ผูมีงานทำ จำนวน 6,518 คน คิดเปน
รอยละ 60.61
เพราะฉะนั้น ป 2564 สตรีเขาไปมีสวนรวม
ในภาคเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากป 2563
รอยละ 25.99

รายละเอียด :

ในสถาบันและในชุมชน ตอสตรีที่มีงานทำ
ป 2564 เทียบกับป 2563 (ขอมูล ณ 23
ส.ค. 2564)

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

ขอเสนอแนะ/ประเด็นหารือเพิ่มเติม
1.เนื ่ อ งจากตั ว ชี ้ ว ั ด นี ้ ส ร า งขึ ้ น ในช ว ง
สถานการณ ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมปกติ
ไม ไ ด ค าดการณ เ ผื ่ อ เหตุ ก ารณ ภ ั ย พิ บ ั ติ
ที ่ ย าวนานดั ง เช น COVID-19 ซึ ่ ง เป น
สถานการณ ท ี ่ เ ศรษฐกิ จ และการจ า งงาน
ทั้งประเทศไดรับผลกระทบทั้งหมด คนตกงาน
จำนวนมาก ดังนั้น การวัดการมีงานทำของ
ผูผานการฝกอบรมภายในสถาบันจึงไมตอบ
ตอตัวชี้วัดนี้/หรือไมสามารถดำเนินการไดจริง

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
1. สตรีเขาไปมีสวนรวมในภาคเศรษฐกิจ
หมายถึง สตรีกลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการฝกอบรมในสถาบันของศูนยเรียนรู
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย และ
ในชุมชนทั้ง Onsite และ Online มีงานทำ
2. กำหนดขอบเขตนิยามการมีสวนรวม
ในภาคเศรษฐกิจของแผนระยะตอไป
ใหรวมถึงการดำเนินงานของสตรีที่ผานการ
ฝกอาชีพในชุมชนและเครือขายสตรี AWEN
ที่เขารวมโครงการกับ สค. ดวย

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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ป อ งกั น และแก ไ ข 1. รอยละของผูไดรับ
ปญหาการคาประเวณี ผลกระทบจาก
กระบวนการคาประเวณี
เขาถึงมาตรการคุมครอง
ทางสังคม

กลยุทธ
2. ควรพิจ ารณาระดับ ของการมีส ว นรว ม
ทางเศรษฐกิจของสตรีที่มากกวาการดำเนิน
โครงการฝกอาชีพในชุมชน / สถาบัน / online
ของ กคอ. ควรพิจารณาการดำเนินงานการ
มีสวนรวมทางเศรษฐกิจในระดับภาพรวม
ของประเทศจากหนวยงานอื่น ๆ ดวย
ผลการดำเนินงาน : N/A

90
ไมพบ Case ในการคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษย (กรณีการคาประเวณี) และ
พรบ. ปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539 ไมไดถูกนำมาใช
เพราะมีการใชกฎหมายอื่นแทน (กฎหมาย
จากการคามนุษย) Case จึงเขาสูกระบวนการ
ในชองทางอื่น จึงยังไมมีการคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย (กรณีการคาประเวณี)
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
มาตรการคุมครอง หมายถึง การไดรับ
ความรู คำแนะนำ ชวยเหลือ คุมครองหรือ
บริการของ สค. ผูไดรับผลกระทบจาก

รายละเอียด :

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย
ผาน

⁄

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

1

ตัวชี้วัด

2. จำนวนมาตรการกลไก
ที่คุมครองและพิทักษ
สิทธิสตรีดานการปองกัน
และแกไขปญหาการ
คาประเวณี

กระบวนการคาประเวณี หมายถึง กลุมเสี่ยง/
ผูคา (Sex worker)o
ผลการดำเนินงาน : ไมผาน
ไมมีการออกมาตรการแตมีแนวทางที่นำไปสู
การพัฒนามาตรการในปตอไป ดังนี้
1. แนวทางการคุมครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงานบริการ 5 ดาน ประกอบดวย
1) ดานการคุมครองสุขภาพอนามัย
2) ดานการสงเสริมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
3) ดานการสงเสริมการฝกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ
4) ดานลดการตีตราและละเมิดสิทธิ
5) ดานการปองกันผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะความเสี่ยง
2. การสรางกลไกการทำงานรวมกันเพื่อ
ยกระดับการฝกอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย
โดยการทำ MOU ความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา
มาตรการในปตอไป

ผลการดำเนินงาน
ผาน

⁄

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

2. การยกระดับการฝกอาชีพ
1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
เพื่อการพัฒนาและยกระดับการฝกอาชีพ
ใหแกกลุมเปาหมาย กับกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรม

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทาง
ดานการคุมครองและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2563
ณ โรงแรมเดอ ไพรม รางน้ำ กรุงเทพฯ โดย
กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน ประกอบดวย
ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. 15 คน ผูแทน
UNDP 1 คน ผูแทนมูลนิธิเพื่อนพนักงาน
บริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร มูลนิธิศรีชุมพาบาล
เครือขายสุขภาพและโอกาส มูลนิธิอิสรชน
กลุมอรุณประไพเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และพนักงานบริการ รวม 24 คน

1. แนวทางการคุมครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงานบริการ

รายละเอียด :

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส (โครงการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการจำหนายผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพในยุคดิจิทัล)
2) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและ
ครอบครัว เพื่อขับเคลื่อน โครงการพัฒนา
หลักสูตรการสรางอาชีพกลุมสตรีและ
ครอบครัว เพื่อฟนฟูยกระดับอาชีพหลังวิกฤติ
รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยนานาชาติ
เปนการสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพ
ในรูปแบบใหมที่มีความเชื่อมโยง โดยการ
นำภูมิปญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความสามารถในพื้นที่เขามาเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหม ๆ
โดยการใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy)
การศึกษาวิเคราะหขอมูลความตองการ
ดานอาชีพในพื้นที่นำรองพิษณุโลก พัฒนา
และจัดทำโครงสราง 2 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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75

ตัวชี้วัด

3. รอยละของจังหวัดที่มี
การขับเคลื่อนงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
การคาประเวณี

ป 2564 โอนงบประมาณเบิกจายแทนกัน
ให พมจ. 76 จังหวัด เพื่อจัดประชุม ก.ค.อ.
จังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด
ตามมาตรการ 4 P (ปองกัน/คุมครอง/บังคับใช
กฎหมาย/นโยบาย) หรือขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
คาประเวณี เชน อบรมดานการปองกันการลวง
ละเมิดทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต,
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม อพม. ใหม
เฝาระวังและปองกันปญหาการคาประเวณี
ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 มี 63 จังหวัด
ที่ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานแลว

รายละเอียด:

1. หลักสูตรการแปรรูปน้ำพริก
2. หลักสูตรการฝกทักษะเปนวิทยากร
มืออาชีพ (Train The Trainer) ดานเชฟอาหารไทย
ผลการดำเนินงาน: ผาน
จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน
และแกไขปญหาการคาประเวณี รอยละ
82.90
(63/76X100)

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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การสงเสริม สนับสนุน 1. ร อ ยละความสำเร็ จ
งาน ตามพันธกรณี ข อ ง ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น
ระหวางประเทศ
โครงการตามพั น ธกรณี
ระหวางประเทศ

กลยุทธ

70

เปาหมาย

1. การขับเคลือ่ นการดำเนินการตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 5 โดย สค. รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม จัดทำ
“แผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อการขับเคลื่อน
SDG เปาหมายที่ 5 (พ.ศ. 2564 - 2573) และ
การขับเคลื่อน SDG เปาหมายที่ 5 ระดับ
เปาหมายยอย (Target)” ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม SDG
2. การขับเคลื่อนรายประเด็น ผลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ พบวามีประเด็นเรงดวนที่จะตอง

รายละเอียด :

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
ประชากรกลุมตัวอยาง (n) คือ จังหวัดที่มี
การประชุมคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพประจำจังหวัด และจังหวัดที่มี
การอบรมพัฒนาเครือขายและขยายผล
ดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี
ที่ผานกลไกชมรมริบบิ้นขาว
ผลการดำเนินงาน: ผาน
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ รอยละ 100

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กสพ./กยผ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดำเนินการเนื่องจากไทยยังขาดขอมูลในการ
ติดตามการดำเนินการงานตาม SDG 5
ไดแก สถานการณความรุนแรงตอสตรี
ขอมูลในเรื่องการใชประโยชนที่ดิน ขอมูล
การปฏิบัติที่เปนอันตรายตอเด็กหญิง
สถานการณความรุนแรงตอสตรี
– กสพ. ไดหารือเบื้องตนรวมกับ สสส. จะ
ทำการสำรวจสถานการณความรุนแรงตอ
ผูหญิงทั่วประเทศ
ขอมูลในเรื่องการใชประโยชนที่ดิน - FAO
ไดจัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
จัดเก็บขอมูลดังกลาว
ขอมูลการปฏิบัติที่เปนอันตรายตอเด็กหญิง
– ไดหารือในระดับเจาหนาที่กับสำนักงาน
สถิติในการบรรจุประเด็นดังกลาวไวในการ
สำรวจสถานการณเด็กที่เก็บเปนรอบ ๆ
3. การดำเนินการความรวมมือระหวางหนวยงาน
โดยการบูรณาการมิติเพศภาวะเขาสูป ระเด็น
ตาง ๆ เชน การนำมิติเพศภาวะเขาสูการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการ
ภัยพิบัติ โดยไดรวมมือกับกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย UN Women และมูลนิธิเพื่อการ

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

สงเสริมและพัฒนา
อาชีพ

กลยุทธ

1. รอยละของสตรีที่มี
รายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

คำอธิบาย/ขอสังเกต
- ควรปรับตัวชี้วัดเปนเชิงผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
ในการจัดทำแผนระยะตอไป เชน การวัดระดับ
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนมาตรการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ

พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาแนวทางในการ
ดำเนินงานดังกลาวอยางมีมุมมองเพศภาวะ
4. เพิ่มวิถีเพศภาวะเสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัวไปดวย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน : N/A (ไมมีขอมูลการ
ติดตามรายไดหลังเขารวมโครงการ)
- เนื่องจากสถานการณโควิดทำใหผูรับการ
ฝกอาชีพลดนอยลง

เปาหมาย
70

เปาประสงคที่ 2 สตรีไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม

กลยุทธ

ผาน

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

ขอเสนอแนะ/ประเด็นหารือเพิ่มเติม
1. เนื่องจากตัวชี้วัดนี้สรางขึ้นในชวง
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปกติ
ไมไดคาดการณเผื่อเหตุการภัยพิบัติที่ยาวนาน
ดังเชน COVID-19 ซึ่งเปนสถานการณที่
เศรษฐกิจและการจางงานทั้งประเทศไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด คนตกงานจำนวนมาก
ดังนั้นการวัดการมีงานทำของผูผานการ
ฝกอบรมภายในสถาบันจึงไมตอบตอตัวชี้วัดนี้
/ หรือไมสามารถดำเนินการไดจริง
2. ควรเพิ่มกิจกรรมการฝกอาชีพในชุมชน
(104 วัน /110 วัน และธุรกิจสตรี) เขาไป

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
1. สตรี หมายถึง กลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการฝกอบรมในสถาบันของศูนยเรียนรู
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย
ยกเวนผูฝกอาชีพเพื่ออาชีวะบำบัด กลุมพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู) และ
กลุมการศึกษาตอเนื่อง
2. ตองมีการติดตามและประเมินรายได
ของผูเขารวมโครงการหลังจบหลักสูตร
อยางตอเนื่องเปนระยะ

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

26

กลยุทธ

เปาหมาย

80

ตัวชี้วัด

2. ร อยละของสตรี ท ี ่ จ บ
หลักสูตรการฝกอาชี พมี
งานทำ
รายละเอียด :
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรี และ
ครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว :
- การฝกอบรมในสถาบันและในชุมชนของ
ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย
ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 10,754 คน
ผูมีงานทำ จำนวน 6,518 คน คิดเปนรอยละ
60.61 ของผูสำเร็จการศึกษา

เปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดนี้ เพราะกิจกรรม
เหลานี้เมื่อฝกหรือระหวางโครงการกลุม
เหลานี้ถือวาเปนผูมีอาชีพที่จะเพิ่มรายไดแลว
3.การเก็บขอมูลรายไดเพิ่มขึ้น ควรเก็บใน
ภาพรวมของประเทศ ไมควรแควัดจาก
โครงการของ กคอ. ที่ใน 1 ป มีกลุมเปาหมาย
12,000 คน ซึ่งถือวาเปนจำนวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับประชากรสตรีในประเทศไทย
ที่มีประมาณ 35 ลานคน
ผลการดำเนินงาน: ไมผาน
สตรีที่จบหลักสูตรการฝกอาชีพมีงานทำ
รอยละ 60.61

ผลการดำเนินงาน
ผาน

⁄

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

ขอเสนอแนะ/ประเด็นหารือเพิ่มเติม
1.เนื่องจากตัวชี้วัดนี้สรางขึ้นในชวง
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปกติ
ไมไดคาดการณเผื่อเหตุการภัยพิบัติที่ยาวนาน
ดังเชน COVID-19 ซึ่งเปนสถานการณที่
เศรษฐกิจและการจางงานทั้งประเทศไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด คนตกงานจำนวนมาก
ดังนั้นการวัดการมีงานทำของผูผานการ
ฝกอบรมภายในสถาบันจึงไมตอบตอตัวชี้วัด
นี้/หรือไมสามารถดำเนินการไดจริง
2.การเก็บผลการมีงานทำในสถานการณ
ปจจุบันไดผลตอบกลับคอนขางนอย
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ แมวาจะมีการ
สอนแบบออนไลนเพิ่มเติมขึ้นมา แตผูที่เขา
อบรมแบบออนไลนสวนใหญก็จะเปนผูที่มี
ความพยายามขวนขวาย หรือมีความรู

คำอธิบาย/ขอสังเกต:
1. ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอาชีพที่คำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน ความตองการ
ทักษะแรงงาน แนวโนมการตลาด แนวโนม
รูปแบบผลิตภัณฑ เปนตน

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. รอยละของชุมชนที่มี
พื้นที่ปลอดภัยสำหรับ
สตรีและสมาชิก
ในชุมชน

กลยุทธ

สรางระบบ และกลไก
ในการจัดการสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอ
ความมั่นคงปลอดภัย

80

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

โครงการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตแก
สตรี:
(โครงการสงเสริมการดำเนินงานเพื่อขจัด
ปญหาความรุนแรงตอสตรี)
- สค. ไดรวมกับกรุงเทพมหานคร และ
หนวยงานภาคประชาสังคม ในการจัดพื้นที่
ปลอดภัยสำหรับสตรี ปจจุบันดำเนินการแลว
ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน
จากพื้นที่ 7 เขต

รายละเอียด :

ผลการดำเนินงาน : ผาน

ผลการดำเนินงาน

พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไปศึกษา
ความรูในการประกอบอาชีพจากหลาย
แหลง จึงไมมีความรูสึกผูกพันกับศูนยเรียนรูฯ
ที่เปนหนวยฝกที่เปนผูใหความรู จึงไมสนใจ
ในการตอบขอมูลการติดตามผลของเจาหนาที่

เปาประสงคที่ 3 สตรีอยูในสภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน

กลยุทธ

⁄

ผาน

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต :
1. ขนาดประชากร (N) คือ ชุมชนพื้นที่
ปลอดภัยที่เขารวมโครงการกับ สค.

ประชุมออนไลนผานโปรแกรม
ZOOM กับเครือขายชุมชนนำรองในพื้นที่
กรุงเทพฯ ประกอบดวย ชุมชนสวนหลวง 1
ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนพัฒนาบอนไก
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่พบผูติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จำนวนมาก โดยผูนำชุมชน
ไดเขามามีบทบาทในการเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในชุมชน
รวมทั้งใหความชวยเหลือผูมีความเสี่ยงสูง
และผูติดเชื้อในการเขารับการรักษาตาม
กระบวนการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

- ในป 2564 สค. ไมไดดำเนินกิจกรรมใด ๆ
เนื่องจากสถานการณโควิด แตชุมชนเขารวม
กิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิหญิงชายกาวไกล
รายละเอียด ดังนี้

(ป 65 ควรนำเกณฑพื้นที่ปลอดภัยมา
พิจารณารวมดวย)

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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3

ตัวชี้วัด

2. ระดับความสำเร็จในการ
ปรับปรุง แกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการ
คาประเวณี

3. ควรปรับตัวชี้วัดเปนเชิงผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
ในแผนระยะตอไป เชน ระดับความสำเร็จ
ของการขับเคลื่อนงานชุมชนพื้นที่ปลอดภัย
4. ควรมีแผนการขับเคลื่อนงาน
ผลการดำเนินงาน : ไมผาน
(ไมสามารถจัดทำรายงานฯ ภายใน
ปงบประมาณ 2564 ได)
แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ เดือนก.ย.
ประชุมคณะกรรมการคุมครองและพัฒนา
อาชีพ (ก.ค.อ.) ครั้งที่ 2/2564
- เพื่อนำเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายใหคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) ทราบ และให
ขอเสนอแนะ
ประชุมคณะทำงานฯ
- เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขขอมูลตาม
ขอเสนอแนะของ ก.ค.อ.
- จัดทำรายงานผลการประเมินสัมฤทธิ์ฯ
(ระดับความสำเร็จที่ 3)

จำนวน 11 ชุมชน
2. ประชากรกลุมตัวอยาง (n) คือ ชุมชน
พี้นที่ปลอดภัย ที่เขารวมกิจกรรมกับ สค.

ผลการดำเนินงาน
ผาน

⁄

กคอ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

- แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติฯ ตามเอกสารแนบ

- จัดประชุมคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ เพื่อทราบความคืบหนาในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติฯ
ในวันที่ 30 ก.ค. 2564

- ประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ แลว
5 ครั้ง เพื่อทราบผลการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสว นเสียที่ผานมา ตั้งแตป 2561
ถึง 2563 เพื่อพิจารณารางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติ ฯ และพิจารณาแนวทาง
ในการรายงานแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชบัญญัติฯ

- แตงตั้งคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539

ป 2564

รายละเอียด :

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย

หมายเหตุ : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี
แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 จัดทำขอเสนอแนะของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย (พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปราม การคาประเวณี พ.ศ. 2539)
ระดับ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539
ระดับ 3 จัดทำรายงานผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
ระดับ 4 เสนอรายงานผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ. 2539 ตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยทราบ และคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย (สนง.กฤษฎีกา)
ระดับ 5 กำหนดแนวทางในการปรับปรุง/
แกไขกฎหมาย (จากการประเมินผลสัมฤทธิ์)

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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2. รอยละครอบครัวที่มี
ทักษะดานครอบครัว

เปาหมาย
88
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พัฒนาศักยภาพและ 1. รอยละของครอบครัว
ที่ผา นเกณฑมาตรฐาน
สงเสริมคุณภาพ
ครอบครัวเขมแข็ง
ครอบครัว

กลยุทธ

เปาประสงคที่ 1 ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: รอยละ 91.99
การสำรวจสถานการณ ความเข มแข็ งของ
ครอบครัวภาพรวมระดับประเทศ ประจำป
2564 จากกลุมตัวอยาง 56,108 ครอบครัว
ผลการสำรวจพบวา ครอบครัวที่ผานเกณฑ
มาตรฐานครอบครั ว เข มแข็ งในภาพรวม
รอยละ 91.99
คำอธิบาย:
- มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งประกอบดวย
5 ดาน คือ ดานสัมพันธภาพ ดานการทำ
บทบาทหนาที่ของครอบครัว ดานการพึ่งตนเอง
ดานทุนทางสังคม และ ดานการหลีกเลี่ยง
ภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลำบาก
- ข อ มู ล จากเว็ บ ไซต ร ะบบมาตรฐาน
ครอบครัวเขมแข็ง
http://stat.thaifamily.in.th/
ผลการดำเนินงาน : รอยละ 26.00
การสำรวจทั กษะด านครอบครั วของคนไทย
ประจำป 2564 ทั่วประเทศ จัดเก็บแบบสำรวจ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ

⁄

⁄

ผาน

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กสค.
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1

ตัวชี้วัด

3. จำนวนนโยบาย
ครอบครัวที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกลไกระดับชาติ

ออนไลน (Google Form) ในกลุมตัวอยาง
คนไทยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จำนวน 3,824 คน
ผลการศึ กษาพบว า คนไทยมี ท ั กษะด าน
ครอบครัวตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปอยูที่รอยละ 26
คำอธิบาย:
- “ทักษะดานครอบครัว” ประกอบดวย 5 ดาน
ไดแก ทักษะดานการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครั ว ทั กษะการทำบทบาทหน าที่
ของครอบครัว ทักษะการพึ่งพาตนเองและ
การเปนที่ พึ่งของครอบครัว ทักษะการมี
สัมพันธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อนบานและชุ มชน
และทักษะการดำเนินชีวิตและปรับตัว
- การสำรวจขอมูลตามแบบสำรวจทักษะ
ดานครอบครัวของคนไทย
ผลการดำเนินงาน: ผาน
จำนวน 1 นโยบาย
คำอธิบาย:
- กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.)
ซึ่งมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ครอบครัว (กสค.) เปนกลไกระดับปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย
- นโยบายปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ซึง่ คณะกรรมการ นโยบายและยุทธศาสตร
ครอบครัวแหงชาติ มีมติเห็นชอบให
ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยกำหนดมาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวแบบบูรณาการอยางเปนระบบ
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
ภายใตมาตรการ 3P ไดแก 1. การปองกัน
(Prevention) 2. การคุมครอง (Protection)
และ 3. การดำเนินคดี (Prosecution)
และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย เปนประธาน รวมทั้งจัดทำ
บันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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50
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4. จำนวนหนวยงานที่นำ
นโยบาย/มาตรการดาน
ครอบครัวไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม

สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ รวม 27 หนวยงาน
- ในป 2564 กำหนดจัดสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติ ป 2564 ในวันที่ 15 ก.ย. 2564
แนวคิดหลัก “ครอบครัวไทยกับการสราง
สมดุลในวิถีชีวิตใหม”ประกอบดวย 3
ประเด็นยอย คือ 1. ครอบครัวไทยรับมือ
อยางไรในภาวะวิกฤติ COVID-19 3. COVID-19
กับการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
และ 3. การจัดการเชิงนโยบายสรางสมดุล
ครอบครัวแบบบูรณาการ
ผลการดำเนินงาน: ไมผาน
จำนวน 28 หนวยงาน
คำอธิบาย:
- แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ.ศ. 25632565 โดยจัดสงใหหนวยงานสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค ทางกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ไดมี การจัดสง แผนปฏิ บ ัต ิ ก าร
ดานครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565
หนวยงานสวนกลาง ไดแก ก.สาธารณสุข
ก.การคลัง ก.การทองเที่ยวและกีฬา ก.เกษตร

ผลการดำเนินงาน
ผาน

⁄

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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และสหกรณ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก.พาณิชย ก.มหาดไทย ก.ยุติธรรม ก.แรงงาน
ก.วัฒนธรรม ก.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี
ก.อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สป.พม.
กรมกิจการผูสูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
การเคหะแหงชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พลังงาน สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานกองทุน
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ สมาคมนักประชาสัมพันธ
แหงประเทศไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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แหงประเทศไทย มูลนิธิเครือขายครอบครัว
สมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย
มูลนิธิหญิงชายกาวไกล และ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
โดยมีหนวยงานรายงานผลการดำเนินงาน
ภายใตแตละยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพของครอบครัว
จำนวน 7 หนวยงาน คือ พม. อว. กทม. มท. วธ.
ยธ. และศาลยุทธศาสตรที่ 2 สรางหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว จำนวน 8 หนวยงาน
คือ พม. กทม. ยธ. พณ. มท. กษ. อก. และ อว.
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการที่เอื้อตอ
ความเขมแข็งของครอบครัว จำนวน 5 หนวยงาน
คือ กทม. พม. มท. อว. และ ศาล ยุทธศาสตรที่
4 สงสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคม
เพื่อพัฒนาครอบครัว จำนวน 4 หนวยงาน คือ
พม. วธ. กทม. และศาล ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว
จำนวน 4 หนวยงาน คือ นร. วธ. ตร. และ ดศ.
หนวยงานสวนภูมิภาค ทั้ง 76 จว. ซึ่งทางจังหวัด
ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดานครอบครัวระดับ

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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จังหวัด และไดมีการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ยุทธศาสตร
ทั้งนี้ มีจังหวัดที่จัดทำแผน ปฏิบัติการดาน
ครอบครัวจังหวัด ภายใตแผนปฏิบัติการดาน
ครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2564 ขับเคลื่อน และ
จัดสงแผนปฏิบัติการดานครอบครัวจังหวัด คือ
หนองคาย นครนายก กาฬสินธุ พิจิตร
นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระบุรี

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

สงเสริมศักยภาพกลไก 1. รอยละของพื้นที่
ในการเฝาระวัง คุมครอง เปาหมายที่ไมมีกรณี
และช ว ยเหลื อ ผู  ถู ก ความรุนแรงในครอบครัว
กระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว

กลยุทธ
75

เปาหมาย

N = 306

คำอธิบาย: พื้นที่ จำนวน 271 ตำบล คิดเปน
ร อยละ 88.56 ไมเกิดคดีความรุน แรงใน
ครอบครัว

ผลการดำเนินงาน: ผาน
รอยละ 88.56

ผลการดำเนินงาน

เปาประสงคที่ 2 ครอบครัวที่มีการกระทำความรุนแรงไดรับการคุมครองชวยเหลือ

กลยุทธ

⁄

ผาน

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

40

กลยุทธ

เปาหมาย

95

ตัวชี้วัด

2. รอยละของ
ผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัวไดรับ
การคุมครองชวยเหลือ
จากศูนยปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการกระทำความ
รุนแรงในครอบครัว (76
จังหวัดและกทม.)
คำอธิบาย:
การใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว
จำนวน 1,312 ราย
1. การเยี่ยมบานสอบขอเท็จจริง
2. การใหคำปรึกษา
3. การคุมครองสวัสดิภาพ
4. การนำสงโรงพยาบาล
5. การนำสงบานพักเด็กและครอบครัว
6. การสงเคราะหครอบครัว
7. การเยี่ยมบานติดตามผล

ผลการดำเนินงาน: ผาน
รอยละ 100

เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เกิดคดีความรุนแรงใน
ครอบครั ว ขึ ้ น เมื ่ อ ป ง บประมาณ พ.ศ.
2563 โดยตรวจสอบจากระบบขอมูลความ
รุน แรงตอเด็ก สตรี และความรุน แรงใน
ครอบครัว (www.violence.in.th)

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

41
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เปาหมาย
8. การนำสงสถานสงเคราะห/สถาน
คุมครอง
9. การประชุมวิชาชีพ
10. ประสาน อปท./ ศพค./ชุมชน
11. แจงสิทธิตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทำฯ

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนภาคีเครือขาย
มีสวนรวมในการ
ดำเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

กลยุทธ

สงเสริมและ สนับสนุน
เครือขายทาง สังคม
เพื่อพัฒนา งานดาน
สตรีและครอบครัว

2,000

เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน: ผาน
จำนวน 5,008 หนวยงาน
คำอธิบาย:
1. การตรวจสอบมาตรฐานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทั่วประเทศเพื่อ
ประเมินสมาคมฯ จำนวน 1,090 แหง
2. การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

ผลการดำเนินงาน

เปาประสงคที่ 3 เครือขายทางสังคมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานดานสตรีและครอบครัว

กลยุทธ

⁄

ผาน

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กอง/สำนัก/
หนวยขึ้น
ตรง

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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กลยุทธ

เปาหมาย

40

ตัวชี้วัด

2. จำนวนของ ศพค. ที่
ไดจดทะเบียนเปนองคกร
สวัสดิการชุมชน/องคกร
สาธารณประโยชน

3. การสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำป 2564
จำนวน 1,244 ศูนย
4. การพัฒนาทีมวิทยากรดานครอบครัว
ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
5. การสำรวจความคงอยูและสถานะความ
เขมแข็งของ ศพค. ออนไลน จำนวน
4,540 แหง จาก 74 จังหวัด
6. เครือขายการจัดสมัชชาครอบครัว
ประจำป 2564 จำนวน 14 หนวยงาน
7. เครือขายพนักงานเจาหนาที่ที่เขารับการ
อบรมตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงฯ จำนวน
606 หนวยงาน
8. จำนวน อปท. ที่มีการจัดเก็บมาตรฐาน
ครอบครัวเขมแข็ง จำนวน 1,892 พื้นที่
9. เครือขายระบบเพื่อนครอบครัว : Family
Line จำนวน 11 หนวยงาน
ผลการดำเนินงาน : ผาน
ในป 2564 มี ศพค. จดทะเบียนเปนองคกร
สาธารณประโยชน จำนวน 40 แหง

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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กลยุทธ

เปาหมาย
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3. รอยละของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
การใชงานระบบ
ฐานขอมูลฌาปนกิจ
สงเคราะห

คำอธิบาย:
- การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
เพื ่ อ ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให
เปน ไปอยางมีป ระสิทธิภาพสามารถและ
เกิดระบบการชวยเหลือเกื้อกูล
ในสังคมชุมชน
- ตั้งแตป 2562 - 2563 มี ศพค. จด
ทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน
จำนวน 334 แหง
ผลการดำเนินงาน: ผาน
รอยละ 75.22
คำอธิบาย:
คา N ของจำนวนสมาคม คือ 1,090 สมาคม
ในป 2564 มีสมาคมเขาระบบกรอกขอมูล
สมาคมจำนวน 820 สมาคมโดยเข า ไป
กรอกขอมูล ดังนี้
1. ข อ มู ล พื ้ น ฐานของสมาคม เช น ที ่ ตั้ ง
สมาคม รูปสมาคม
2. รายงานข อมู ลสมาคม เช น การหั กเงิ น
สงเคราะห อัตราเงิน คาสมัคร อัตราเงินบำรุง
3. รายงานขอมูลตามไตรมาส

ผลการดำเนินงาน

⁄

ผาน

กสค.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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1

1. จำนวนนโยบาย
มาตรการ กลไกที่ได
ดำเนินการเพื่อคุมครอง
และพิทักษสิทธิดานสตรี
และความเสมอภาค
ระหวางเพศ

สงเสริมการเขาถึง
สิทธิและโอกาส

เปาหมาย
80

ตัวชี้วัด

ปรับเจตคติคนในสังคม 1. รอยละของ ประชาชน
ใหเคารพศักดิ์ศรี และ ที่มเี จตคติที่ดีดานความ
คุณคาความเปนมนุษย เสมอภาคระหวางเพศ

กลยุทธ

คำอธิบายเพิ่มเติม
1. เรื่องการจัดตั้งศูนยประสานงานดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender
Focal Point : GFP) และผูบริหารดาน
การสงเสริมบทบาทหญิงชาย (Chief
Gender Equality Officer : CGEO) ที่ได
รวมมือกระทรวงมหาดไทย เบื้องตน

ผลการดำเนินงาน: ไมมีผลการดำเนินงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
- เนื่องจากในปงบประมาณ 2564 กสพ.
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจ
เจตคติของประชาชนดานความเสมอภาค
ระหวางเพศ แตปจจุบันมีการขอปรับกิจกรรม
เพื่อจัดจางทำแบบสำรวจคาดวาจะดำเนินการ
เสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค. 2565

ผลการดำเนินงาน: N/A

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
เปาประสงคที่ 1 คนไทยทุกเพศ ทุกวัยมีเจตคติที่ดี ดานความเสมอภาคระหวางเพศ
ผาน

⁄

กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กสพ.
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เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. จำนวนหนวยงานที่มี
การจัดทำขอมูลจำแนกเพศ
และนำไปใชประโยชนได

กลยุทธ

จัดทำฐานขอมูลดาน
ความเสมอภาค
ระหวางเพศ

4

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

หนวยงาน GFP ปงบประมาณ 2564
หนวยงานที่รายงานผลการดำเนินการใน

ผลการดำเนินงาน: ไมมีผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

กระทรวงมหาดไทยไดรับหลักการดังกลาว
แลว โดยมีเงื่อนไขให สค. ดำเนินการจัด
อบรมใหความรูเจาหนาที่กอน แต
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดจาก
COVID - 19 ทำใหไมสามารถดำเนินการ
จัดอบรมใหแกเจาหนาที่ได จึงยังไมสามารถ
จัดตั้งศูนยฯ ได 2. ขณะนี้อยูระหวางให
หนวยงานที่เกี่ยวของใหขอคิดเห็นตามแผน
ที่นำทาง (Roadmap) เพื่อการขับเคลื่อน
SDG เปาหมายที่ 5 (พ.ศ. 2564 - 2573)
และการขับเคลื่อน SDG เปาหมายที่ 5
ระดับเปาหมายยอย (Target)” ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม SDG

เปาประสงคที่ 2 กลไกดานความเสมอภาคระหวางเพศมีความเขมแข็ง

กลยุทธ

ผาน

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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สงเสริมใหมีการจัดทำ 1. รอยละของหนวยงาน
งบประมาณที่คำนึงถึง ภาครัฐที่มีการจัดทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
มิติเพศภาวะ
เพศภาวะ

กลยุทธ

50

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน : ไมมีผลการดำเนินงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
- ใหที่ปรึกษาที่จัดจางทำแผนพัฒนาสตรีฯ
นำขอมูลไปวิเคราะห ประมวลผล จากการ
รายงานผลดังกลาว ในเรื่องของการจัดทำ
ขอมูลจำแนกเพศและนำไปใชประโยชน
คาดวาจะทราบผลในปงบประมาณ 2565

การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
จำนวน 128 หนวยงาน จาก 138 หนวยงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564)

ผลการดำเนินงาน
ผาน

⁄

กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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เปาหมาย
40
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2. รอยละขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การจัดสรรงบประมาณที่
คำนึงถึงมิติเพศภาวะ
(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ดำเนินงาน
รวมกับ สค.)

ผาน
⁄

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: ผาน
ระเบียบที่ไดรับการแกไขและปรับปรุงมิให
มีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ จำนวน
2 ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑ
การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2563
(ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ย. 64)

เปาหมาย
1

1. จำนวนกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศที่ไดรับ
การแกไขและปรับปรุง
มิใหมีการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงเพศ

ศึกษาและปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ที่มี
การเลือกปฏิบัติดวย
เหตุแหงเพศ

ผาน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน: ไมมีผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

กลยุทธ

เปาประสงคที่ 3 ขจัดการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ

กลยุทธ

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
⁄
กสพ.
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กลยุทธ
เปาหมาย

90
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2. รอยละของผูรองเรียน
ที่ถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุ
แหงเพศไดรับการ
ชวยเหลือ คุมครอง และ
เยียวยา

ผาน

⁄

ผลการดำเนินงาน
2. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการในการยื่นคำรอง การพิจารณา
และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมระหวางเพศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 64)
ผลการดำเนินงาน: รอยละ 100

กสพ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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ส ง เสริ ม ให ใ ช ก าร 1. รอยละของกระบวนการ
จั ด การคว ามรู  ใ น ดำเนินงานดานสตรีและ
กระบวนการทำงาน ครอบครั ว ได ร ั บ การ
พัฒนา/ปรับปรุง

กลยุทธ
80

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: ผาน
คิดเปนรอยละ 94.44
สค. มีกระบวนการการดำเนินงานดานสตรี
และครอบครัว โดยแบงเปนกระบวนงานหลัก
จำนวน 6 กระบวนการ และกระบวนงาน
สนับสนุน จำนวน 12 กระบวนการ ซึ่งมี
การนำกระบวนการมารวบรวมขอมูล วิเคราะห
กระบวนการทำงาน พัฒนา ปรับปรุง และ
ดำเนินการจัดทำกระบวนการเปนคูมือแลว
ยกเวนกระบวนการการพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนศูนยกลางขอมูลดานความเสมอภาค
ระหวางเพศและดานครอบครัว ที่จะมีการ
ดำเนินการในป 2565
หมายเหตุ
กระบวนการหลัก มีดังนี้
1) กระบวนงานสงเสริมและพัฒนา
- คูมือการสงเสริมและพัฒนากรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว
- คูมือการจัดสมัชชาครอบครัว
- คูมือการขอรับเงินอุดหนุน สค.

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 1 องคกรมีประสิทธิภาพมีระบบธรรมาภิบาล

/

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กพร.

หมายเหตุ
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ตามระเบียบ สค. วาดวยเงินอุดหนุน พ.ศ.
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม (สวนกลาง)
- คูมือการจัดทำแนวทางการพิจารณา
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ
สค. วาดวยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม (จังหวัด)
2) กระบวนงานพัฒนาและขับเคลื่อน
มาตรฐาน
- คูมือการจัดทำมาตรฐานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ฉบับปรับปรุง ป 2562
- คูมือการจัดทำมาตรฐานดานสตรีและ
ครอบครัว
3) กระบวนงานชวยเหลือคุมครองและ
พิทักษสิทธิ์
- คูมือการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน
แมเลี้ยงเดี่ยว
- คูมือการการจัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี
4) กระบวนงานชวยเหลือคุมครองพิทักษสิทธิ
- คูมือการปฏิบัติงานคุมครองผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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- คูมือการการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
- คูมือดานกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ. 2558
- คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานและ
เจาหนาที่ในการคุมครองความเทาเทียม
ระหวางเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. 2558
- คูมือแนวทางการดำเนินงานของ
หนวยงาน เมื่อเกิดเหตุการณการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
- คูมือการดำเนินงานของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศ
5) กระบวนงานจัดสวัสดิการทางสังคม
- คูมือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545
- คูมือกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมของ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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- คูมือการจัดบริการศูนยบริการแมเลี้ยง
เดี่ยวและครอบครัว
- คูมือการใชงานสำหรับผูดูแลระบบ
ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line
6) กระบวนงานพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
ศูนยกลางขอมูลดานความเสมอภาค
ระหวางเพศและดานครอบครัว
- ไมมี –
กระบวนการสนับสนุน มีดังนี้
1) กระบวนการดานการบริหารความ
โปรงใส
- คูมือปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
2) กระบวนการบริหารเทคโนโลยี
- คูมือกระบวนงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) กระบวนการจัดทำแผนงานงบประมาณ
- คูมือการปฏิบัติงานการจัดทำคำขอ
งบประมาณ
4) งานวิจัย

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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- คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหาร
งานวิจัย
5) กระบวนการพัฒนาองคกร
- คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำ
นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
(Organizational Governance : OG)
- คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน”
- คูมือแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สำหรับการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity
Plan : BCP) สค.
6) กระบวนงานตรวจสอบ
- คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ตรวจสอบการรับบริจาคของหนวยงาน
ภายในกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
- คูมือการตรวจสอบยานพาหนะ (รถ
ราชการ) และขอปฏิบัติตามระเบียบของ
หนวยรับตรวจกลุมตรวจสอบภายใน สค.
7) กระบวนการงานบริหารและพัฒนา
บุคลากร

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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- คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการ
บริหารงานบุคคล
- คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
8) กระบวนการงานระบบสารบรรณ
- คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
9) กระบวนการงานพัฒนากฎหมาย
- คูมือการรางกฎหมาย : การตรา
กฎหมายขึ้นใหมทั้งฉบับ
10) กระบวนการงานกระบวนการสื่อสาร
- คูมือกระบวนการสื่อสาร
11) กระบวนการงานบริหารการคลังและ
พัสดุ
- คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการ
พัสดุ
- คูมือการตรวจใบสำคัญดานการเงินและ
พัสดุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คูมือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 2563
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
12) กระบวนงานจัดการขอรองเรียน
- คูมือการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ และคำชมเชย

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
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การพัฒ นาศัก ยภาพ 1. ระดับความสำเร็จ
บุคลากร
ในการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาบุคลากร สค.

กลยุทธ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: ผาน
คำอธิบาย:
ระดับที่ 1 มีการศึกษา วิเคราะหความ
จําเปนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง โครงสราง อัตรากําลัง
ในอนาคต
ระดับที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนฯ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
สํานัก/กอง
ระดับที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากรไดรับการ
อนุมัติจากอธิบดีกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
ระดับที่ 4 มีการนําแผนพัฒนาบุคลากร
ไปใช และมีการติดตามประเมินผล
ระดับที่ 5 รอยละ 80 ของบุคลากร สค.
ไดรับการพัฒนาตามแผนฯ สงเสริมใหการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตรกรม
บรรลุวตั ถุประสงค
ผลการดำเนินการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สค. ป 2563 2565: สค. มีการนําแผนพัฒนาบุคลากร
ไปใช และมีการติดตามประเมินผล

เปาหมาย

4
/

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
สลก.

หมายเหตุ
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โดยการทำแบบทดสอบกอนและหลังการ
อบรม (pre-test และ post-test) โดยมี
โครงการดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะหลักใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง:
ขาราชการ พนักงานราชการใหม รู เขาใจ
ภารกิจ สค. ครัง้ ที่ 1 ระหวางวันที่ 10 - 12
มี.ค. 2564 ณ หองประชุมริบบิ้นขาว ชั้น
3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะหลักใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง:
ขาราชการ พนักงานราชการใหม รู เขาใจ
ภารกิจ สค. ครัง้ ที่ 2 ระหวางวันที่ 9 - 11
ส.ค. 2564 ณ หองประชุมสื่อสารองคกร
ชั้น 1 กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ: การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(Electronic Book E-book) ระหวางวันที่
22 - 23 และ 29 ก.ค. 2564 ณ หองประชุม

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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สื่อสารองคกร ชั้น 1 กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ: การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่
25 - 27 ส.ค. 2564 ณ หองประชุมสื่อสาร
องคกร ชั้น 1 กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะหลักใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง:
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและ
ปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 15 มิ.ย. - 31
ส.ค. 2564 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
ของสัปดาห) ณ หองประชุมริบบิ้นขาว
ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน: โภชนาการ
และการออกกำลังกาย ในวันที่ 1 ก.ย.
2564 ณ หองประชุมสื่อสารองคกร ชั้น 1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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2. รอยละของบุคลากรที่
นำความรูจากการอบรม
ไปใชปฏิบัติงานได

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน: การปลูกฝง
นิสัยการออม (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 2 ก.ย.
2564 ณ หองประชุมสื่อสารองคกร ชั้น 1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผลการดำเนินงาน: ผาน
คิดเปนรอยละ 90
บุคลากรที่นำความรูจากการอบรมไปใช
ปฏิบัติงานได ไดแก
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ: การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(Electronic Book: E-book) มีการนำ
ความรูจากการอบรมไปใชปฏิบัติงานได
โดยหลังจากอบรมจะมีการใหสงผลงาน
จำนวน 1 ชิ้นงาน กลับมาในนามตัวแทน
ของกอง/ศูนย เพื่อนำเสนอตอผูบริหาร
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ควรมีการติดตามประเมินผลในแตละการอบรม
โดยมีการประเมินผลหลังการอบรม 3 - 6 เดือน
วาผูเขารวมมีการนำองคความรูท ี่ไดรับไปใช
ในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด

ผลการดำเนินงาน

/

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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ผลการดำเนินงาน: ผาน
คิดเปนรอยละ 98.60
บุคลากร สค. กระทำผิดวินัย จำนวน 9 ราย
จากจำนวน 643 รายคิดคะแนนเฉลี่ยของ
ผูไมกระทำผิดวินัย เทากับ รอยละ 98.60
ผลการดำเนินงาน: ผาน
จำนวน 1,654 ผลงาน
สื่อที่มีการประชาสัมพันธ ผานชองทาง
Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว แบงประเภทดังนี้
1. Infographic 854 ผลงาน
2. VDO
319 ผลงาน

98

90

3. ร อยละของบุ ค ลากร
ไมกระทำผิดวินัย

ใชการประชาสัมพันธ 1. จำนวนสื่อสรางสรรค
เพื ่ อ ส  ง เส ริ ม ก า ร ที ่ ม ี ก ารเผยแพร ท าง
ทำงานของ สค.
ชองทางตาง ๆ

3. Link
170 ผลงาน
4. ขาว
311 ผลงาน
เปนสื่อที่เกี่ยวของกับประเด็น 4 ดาน
ดานสตรีและครอบครัว
398 ลงาน
ดานอาชีพ
262 ลงาน
ดานความเสมอภาคระหวางเพศ 151 ผลงาน
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ พม. 843 ผลงาน
รวม 811 ผลงาน

(Live 68 ผลงาน และ Youtube 43 ผลงาน)

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

/

/

ผาน

สลก.

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

จำนวนบุ คลากร
สค. 643 ราย ณ
วันที่ 15 ก.ค. 64

หมายเหตุ
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ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: ผาน
มีคะแนนการประเมินในระดับ A
ได 94.34 คะแนน
มีการดำเนินงาน ดังนี้
1) มีคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่ 115/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.
2564 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวเพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส (ITA) สค.
2) การเตรียมความพรอมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) โดยการ
จัดประชุมอบรมใหความรูความเขาใจแก
บุคลากร สค. จำนวน 2 ครั้ง
(1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2-3 ธ.ค. 2563
ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
(2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 - 23 มี.ค. 2564
จำนวน 2 รุน ณ หองประชุมริบบิ้นขาว สค.
ผลที่ได

เปาหมาย

87.5

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของ สค. ผาน
เกณฑการประเมิน (ITA)

กลยุทธ

สงเสริมใหองคกรมี
คุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงาน

/

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
ศจท.

หมายเหตุ

61

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. บุคลากร สค. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITA)
2. บุคลากร สค. มีความพรอมใน
การประเมิน ITA
3. บุคลากร สค. สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณธรรมและมีความโปรงใส
ทำให สค. เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล
เจาหนาที่ปฏิบัตภิ ารกิจเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนและสวนรวม ปราศจาก
การทุจริตการประพฤติมิชอบ
3) การขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส (ITA) ไดดำเนินการ
จัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ITA สค. จำนวน 4 ครั้ง
(1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563
(2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
(3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564
(4) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564
ผลที่ได ทำใหสามารถขับเคลื่อนและ
ดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรม

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

และความโปรงใส ITA สค. ไดครบถวน
ทุกตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด และ สค. มีความ
พรอมสำหรับการประเมิน ITA
4. ผลการดำเนินการตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
1) ดำเนินการลงทะเบียนเขารวมการ
ประเมิน ITA ในระบบ ITAS ของสำนักงาน
ป.ป.ช. เมื่อเดือน ก.พ. 2564
2) นำเขาขอมูลจำนวนบุคลากร สค. (IIT)
จำนวน 606 คน เมื่อเดือน ก.พ. 2564
3) นำเขาขอมูลผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 385 คน
เมื่อเดือน ม.ค. 2564
4) ประชาสัมพันธบุคลากร สค. บุคคล
ภายนอก ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของ สค. (ITA) ในระบบ ITAS
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระหวางเดือน เม.ย.
- พ.ค. 2564

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

5) ดำเนินการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซต
สค. www.dwf.go.th ตามแบบการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน 43 ตัวชี้วัด
ระหวางเดือน มี.ค. - วันที่ 14 พ.ค. 2564
6) ติดตามสถานะการประเมิน ITA
ในระบบ ITAS ผลปรากฏวามีจำนวน
ผูตอบแบบประเมิน IIT 134 คน และแบบ
ประเมิน EIT จำนวน 315 คน ผานเกณฑ
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
7) สำนักงาน ป.ป.ช. แจงผลการประเมิน
ในสวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ผลปรากฏวา สค. มีคะแนนการประเมินใน
ระดับ 100 คะแนนทุกตัวชี้วัด ทั้ง 43 ตัวชี้วัด
8) สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผล
คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.
2564 ผลปรากฏวา สค.
มีคะแนนการประเมินในระดับ A
ได 94.34 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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เปาหมาย

90

ตัวชี้วัด

1. ร อ ยละความสำเร็ จ
ของการดำเนิ นงานตาม
แผนงานโครงการที่แล ว
เสร็จ

กลยุทธ

สงเสริมและขับเคลื่อน
นโยบายและที่มีการ
ใชขอมูลเปนฐานใน
การตัดสินใจและ
วางแผน

1) โครงการบริหารและพัฒนากำลังคน
ของประเทศดานครอบครัว
2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลไก
ดานครอบครัว
3) โครงการขับเคลื่อนกลไกการปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
4) โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ
การดำเนินงานดานสตรีและครอบครัว
6) โครงการสื่อสารองคกรเพื่อเสริมพลัง
ดานสตรีและครอบครัวสูสังคม

อางอิงจากโครงการที่ดำเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 13 โครงการ และ 1 กองทุน
รวม 14 โครงการ ที่สามารถดำเนินการ
ตามแผนโครงการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แลวเสร็จ ดังนี้

คำอธิบาย

คิดเปนรอยละ 100

ผลการดำเนินงาน: ผาน

ผลการดำเนินงาน
/

ผาน

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได
กยผ.

หมายเหตุ
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กลยุทธ

เปาหมาย

1

ตัวชี้วัด

2. จำนวนฐานขอมูลที่
เปนไปตามมาตรฐาน
ขอมูลกลางของกระทรวง

7) โครงการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิต
แกสตรี
8) โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม
9) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบงานดานการปองกันและแกไขปญหา
การคาประเวณี
10) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและ
ครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว
11) โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
12) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามภารกิจ
13) โครงการพัฒนาบุคลากร
14) กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
ผลการดำเนินงาน: ผาน
ป 2564 มีจำนวน 1 ฐานขอมูล คือ
ฐานขอมูลผูรับบริการผูประสบปญหา
ทางสังคม
1) มีการพัฒนาระบบใบสมัครออนไลน

ผลการดำเนินงาน

/

ผาน

กยผ.

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ
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กลยุทธ

เปาหมาย

6

ตัวชี้วัด

3. จำนวนงานวิจัย/
บทความวิชาการดานสตรี
ครอบครัว และความ
เสมอภาคระหวางเพศ

ในระบบฐานขอมูลผูรับบริการและผูประสบ
ปญหาทางสังคม (ดำเนินงานแลวเสร็จ)
2) มีการปรับปรุงฐานขอมูลเงินอุดหนุน
สงเคราะหครอบครัว (97 field) ให
ถูกตองตามมาตรฐานขอมูลกลางของ พม.
ผลการดำเนินงาน: ไมมีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
ผาน

/

กอง/สำนัก/
หนวยขึ้นตรง

ผลประเมิน
หนวยงานที่
ไมผาน ไมสามารถ รับผิดชอบ
ประเมินได

หมายเหตุ

สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะปญหา/อุปสรรค
ปญหา/อุปสรรค
(1) โครงการ/กิจกรรมไมตอบตัวชี้วัด
(2) ตัวชี้วัดบางตัวเปนตัวชี้วัดที่ยังไมสะทอนผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงค
(3) ไม มี การจั ดเก็ บ ข อมู ล ที ่ จ ะนำมาใชในการประเมิน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัด หรือเปน ขอมูล
ที่ไมสามารถจัดเก็บได
(4) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได
ขอเสนอแนะ
(1) ควรมีการวางแผนการจัดเก็บขอมูลที่จำเปนใหเพียงพอตอการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
(2) ควรมีการจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถเห็นผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง
(3) ควรนำตัวชี้วัดของยุทธศาสตรมาถายทอดสูตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงระดับบุคคล เพื่อให
การปฏิบัติงานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (ชั้น ๑๔ บี)

อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(อาคารใหม)

เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email: strategy.dwf@hotmail.com

