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 คำนำ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเป็นการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิก์ารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยรวบรวม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ      
เพ่ือติดตามการขับเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
    และนำมาวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน   
       ปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 



สารบัญ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน
ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับแผน
ระดับที ่ 2 มีความเกี ่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นพลังทางสังคม 
ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ มีความสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม และ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับ
ความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 
แผนปฏิบัติการด้านสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวั ยรุ่น
ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2559 - 2564) รวมถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา พันธกรณีระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัต ิราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าประสงค์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ว่าบรรลุผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยมีแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 1) รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ผ่านระบบ
ติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส 2) รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม โดยใช้แบบ กยผ.01 เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผ่าน
ระบบแผนงานโครงการและติดตามผลการดำเนินงานกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (DWF PLAN) เป็นรายไตรมาส และ 3) การกำกับและ
ขับเคลื่อนเป้าหมายโดยคณะทำงานกำกับและขับเคลื่อนเป้าหมายแผนปฏิบตัิ
ราชการกรมกิจการสตร ีและสถาบันครอบครัวดังน ั ้น การติดตามและ
ประเมินผลจึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน  
ในระยะต่อไป การบริหารงบประมาณ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวมั่นคง 
สังคมเสมอภาค” 
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แนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างมีประสิทธิ ภาพ  
ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความสอดคล้องกับอนุสัญญา พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 

วิสยัทัศน์ 
 สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค 

พันธกิจ 
(1) พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(2) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว 
(3) คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
(4) ส่งเสริม พฒันา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 
(5) ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม 
(6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

เป้าประสงค์ 
(1) สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
(2) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
(3) สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(5) ครอบครัวที่มีการกระทำความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
(6) เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 
(7) คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(8) กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
(9) ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
(10) องค์กรมีประสิทธิภาพมีระบบธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 1 ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 
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ประเด็นยุทธยุทธศาสตร์ จำนวน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
N/A 

ร้อยละ
ตัวชี้วัด
ที่ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
N/A 

ร้อยละ
ตัวชี้วัด
ที่ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
N/A 

ร้อยละ
ตัวชี้วัด
ที่ผ่าน 

ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมสตรีให้มีความม่ันคงและ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

11 5 2 4 45.45 4 4 3 36.36 7 4 - 63.64 

ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคง
ในทุกมิติ 

9 7 - 2 77.78 8 1 - 88.89 8 1 - 88.89 

ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 7 3 2 2 42.86 2 2 3 28.57 4 3 - 57.14 

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

9 7 2 - 77.78 8 1 - 88.89 9 - - 100.00 

รวม 36 22 6 8 61.11 22 8 6 61.11 28 8 - 77.78 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เร่ืองท่ี 1 การส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 1 สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
1. สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการ
มีส่วนร่วมของสตร ี

1. ร้อยละของสตรีที่เข้าไปมี
บทบาทในการดำเนินงาน
สร้างสันติภาพ และความ
มั่นคงปลอดภยั 

- N/A ร้อยละ
50 

N/A ร้อยละ 50 ร้อยละ 
104.28 
ผ่าน 

1. ปี 2563 มีการให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่และสตรี 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ ในการประชุม 3 กิจกรรม ผูเ้ข้ารว่ม 274 คน 
2. ปี 2564 มีการสนับสนุนงบประมาณในการจา้งเจา้หนา้ที่
เพื่อปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 2 แห่ง โดยประจำอยู่ที่ศนูย์
ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีในสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีผูห้ญิงเข้ารับคำปรึกษา 
(ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว) รวม 37 ราย ช่วยเหลือไกล่
เกลี่ยได้ 4 ราย 
3. ปี 2565 เป้าหมาย 70 คน/ผล 73 คน ดังนี้ 1) การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ใต ้จำนวน 42 คน 2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสตรี 3 จังหวดัชายแดนใต้ เพื่อเสรมิสรา้ง
ศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกจิ
ให้กับสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 31 คน 
หมายเหตุ ปี 2563 – 2564 ไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย  
จึงไม่สามารถประเมินผลการดำเนนิงานได ้

กสพ. 

2. ร้อยละของสตรีมีบทบาท 
เข้าไปมสี่วนร่วมในทาง
การเมืองระดับท้องถิ่น 
* ปี 2565 จัดทำแผน
ปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 10 N/A ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
13.93 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 
16.35 
ไม่ผ่าน 

1. ปี 2563 ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
2. ปี 2564 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่น 
จำนวน 76,731 คน สตรีได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่ง
จำนวน 10,690 คน คิดเป็น 13.93% (ไม่คิดรวมนายก 
อบต. เนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้ง) 
3. ปี 2565 เป้าหมาย 104 คน/ผล 17 คน 

กสพ. 
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รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนปรับปรุงฯ 
การดำเนินงานทีป่รับปรุง/
วิธีการ 
1. กำหนดนิยามของคำที่
เกี่ยวขอ้งให้ชัดเจน 
2. เพิ่มจำนวนครั้งในการจัดการ
สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม
สถานภาพการมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจของสตรี 
3. เพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
สตรีมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
4. ทำการสำรวจ/ประเมินผลหลัง
การสัมมนาฯ 

  

      

ร้อยละ 40 
ของสตรีที่ 
เข้าร่วมการ
สัมมนาฯ  

มีบทบาทเข้า
ไปมีส่วนร่วม

ในทาง
การเมือง

ระดับท้องถิ่น
ทั้งทางตรง
และ หรือ
ทางอ้อม 
ผ่าน 

ร้อยละ 65 
ผ่าน 

  

กสพ. 

3. ร้อยละของสตรเีข้าไปม ี
ส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
36.38 
ผ่าน 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
25.99 
ผ่าน 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 
70.27 
ผ่าน 

1. ปี 2563 สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
ภาคเศรษฐกิจลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 36.38 
2. ปี 2564 สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 25.99 
3. ปี 2565 สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 70.27  

กคอ./
กสพ. 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณ ี

4. ร้อยละของผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการ
ค้าประเวณีเข้าถึงมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม 
* ปี 2565 จัดทำแผน
ปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 90 N/A ร้อยละ 
90 

N/A ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100   
ผ่าน 

1. ปี 2563 – 2564 ไม่พบ Case ในการคัดแยก
ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ (กรณกีารค้าประเวณี) และ
พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 
2539 ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพราะมีการใช้กฎหมายอื่นแทน 
(กฎหมายจากการค้ามนุษย์) Case จึงเข้าสู่กระบวนการ
ในช่องทางอื่น จึงยังไม่มีการคัดแยกผู้เสยีหายจาก
การค้ามนุษย์ (กรณีการค้าประเวณี) 

กคอ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2. ปี 2565 กคอ. ได้เข้าร่วมพิจารณาคัดแยกผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้ามนุษย์ กรณีค้าประเวณี โดยร่วมกับ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้เสนอทางเลือกการ
ประกอบอาชีพ การแนะนำการฝึกอาชีพในศูนย์และ
สถานให้แก่สตรีที่ประสบปัญหาดังกล่าว จำนวน 9 ราย 

แผนปรับปรุงฯ 
การดำเนินงานที่ปรับปรุง/
วิธีการ 
(1) ประชุมหารือกับกอง
ต่อต้านการคา้มนุษย์ 
(สป.พม.) ในการสร้างความ
ร่วมมือ/กระบวนงาน 
ส่งต่อในการช่วยเหลือ
ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ 
(กรณีค้าประเวณี) 
(2) สร้างช่องทางการรับรู้ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ สค. 
(3) สร้างความร่วมมือกับ
สถานคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในการ
ฝึกอบรมแนะแนวอาชีพใหม่
ที่ทันสมัยทันต่อความ
ต้องการของตลาด 

        (1) มีคู่มือใน
การประสานส่ง
ต่อผู้เสียหาย
จากการ 
ค้ามนุษย์ กรณี
ค้าประเวณี 
เช่น การให้การ
แนะนำปรึกษา 
การมีอาชีพ/มี
งานทำ 
(2) เผยแพร่ทาง 
Website/ 
Facebook/
ประชุม
เครือข่าย
ภาครัฐ/
เอกชน/ประชา
สังคม 
(3) จัดกิจกรรม
แนะแนวการ
ประกอบอาชีพ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ผ่าน 1) จัดทำแนวทางในการประสานส่งต่อผูเ้สียหายจากการ 
ค้าประเวณีรว่มกบักองต่อตา้นการคา้มนุษย์ (สป.พม.) ทั้งนี้
กรณีมีการช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ (กรณี
ค้าประเวณี) กองต่อต้านการคา้มนษุย์จะประสานให้
เจ้าหน้าที่ กคอ. เขา้ร่วมคดัแยกเหยือ่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
ตามกระบวนการ ซึ่งเจา้หนา้ที่นักสังคมสงเคราะห์ทีเ่ข้าร่วม
คัดแยกเหยือ่จะใหค้ำแนะนำปรึกษาการมีงานทำ การฝึก
อาชีพตามภารกจิของหน่วยงานในสงักัด สค. ใหผู้้เสียหาย
ทราบ หากผู้เสยีหายมคีวามประสงคเ์ข้ารบัการ 
ฝึกอาชีพตามความสมคัรใจ เจา้หน้าที่จะดำเนินการให้ตอ่ไป 
2) มีช่องทางการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ สค. ดังนี ้
- ผ่านการประชุม one home ประชุมเครือข่ายของจังหวัด 
- จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ให้แก่สำนกังาน พมจ. 77 
จังหวัด ศูนย์เรียนรูฯ้ 8 แห่ง สถานคุ้มครองฯ 4 แห่ง 
- ประชาสมัพันธภ์ารกิจของสถานคุม้ครองฯ ผ่านช่องทาง
เว็บไซด์ของ สค. www.dwf.go.th และ facebook สค. 
3) สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพภาคใต ้จ.สรุาษฎร์ธาน ี
ไดม้ีการจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพใหม่ ๆ  ที่
ทันสมยัตอ่ความต้องการของตลาดผา่นรายการวิทยรุายการ
สถานีคลายทุกข์ ออกอากาศทางระบบ เอฟ.เอม็. 89.75 
MHz และเผยแพร่ทาง FB Live ทาง Page สวท.  
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รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สุราษฎร์ธานี และผา่นการจดักิจกรรมอบรมถอดบทเรยีน
ของทีมสหวิชาชีพและเครือขา่ยการเฝ้าระวังการคา้มนุษย์
ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผูเ้สยีหาย 
จากการค้ามนุษย์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมเคพารค์ จ.สรุาษฎรธ์านี ซึ่งจดัโดยมลูนิธิ
ศุภนิมติแห่งประเทศไทยร่วมกับ สนง.พมจ. สุราษฎร์ธานี 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือขา่ยเฝา้ระวังการค้ามนุษย์
ระดบัพื้นที่ ภาคประชาสังคม อพม. ผู้นำ เจา้หนา้ที่ภาครัฐ 
เจ้าหน้าที่ศภุนิมติแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของ 
สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์  
(บ้านศรีสรุาษฎร์) จ. สรุาษฎร์ธาน ี

5. จำนวนมาตรการกลไกท่ี
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการคา้ประเวณ ี

- - 
ผ่าน 

1 
มาตรการ 

- 
ไม่ผ่าน 

1 
มาตรการ 

1 
มาตรการ 

ผ่าน 

1. ปี 2563 ไม่มีการออกมาตรการแต่มีการสร้างกลไก
การทำงานร่วมกันในการสร้างความร่วมมือโดยการทำ 
MOU เพื่อยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเปา้หมาย
และความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนา
มาตรการในปีต่อไป 
2. ปี 2564 ไม่มีการออกมาตรการแต่มีแนวทางที่
นำไปสู่การพัฒนามาตรการในปีตอ่ไป ดังนี ้
  1) แนวทางการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงานบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย     
 (1) ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
 (2) ด้านการส่งเสริมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 (3) ด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ  
 (4) ด้านลดการตตีราและละเมิดสทิธิ   
 (5) ด้านการป้องกันผลกระทบที่เกดิจากภาวะความเสีย่ง 
  2) การสร้างกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับ 
การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการทำ MOU 

กคอ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนามาตรการในปีตอ่ไป 
3. ปี 2565 จัดทำมาตรการและแนวทาง เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและพัฒนาคณุภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex 
Worker) ประกอบด้วย 5 ด้าน ไดแ้ก ่
  1) มาตรการด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
  2) มาตรการด้านการส่งเสริมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
  3) มาตรการด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
  4) มาตรการด้านการลดการตีตราและละเมิดสิทธิ 
  5) มาตรการด้านการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
ความเสีย่ง 

6. ร้อยละของจังหวัดที่มีการ
ขับเคลื่อนงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้าประเวณ ี
* ปี 2565 จัดทำแผน
ปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 57 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
82.90 
ผ่าน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
67.10 
ไม่ผ่าน 

1. ปี 2563 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี โดยจัดการ
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำ
จังหวัด จำนวน 44 จังหวัด คิดเปน็ร้อยละ 57 
2. ปี 2564 โอนงบประมาณเบิกจา่ยแทนกันให้ พมจ. 76 
จังหวัด เพื่อจัดประชุม ก.ค.อ. จังหวัด และจัดทำแผนปฏิบตัิ
การจังหวดั ตามมาตรการ 4 P (ป้องกัน/คุม้ครอง/บังคบัใช้
กฎหมาย/นโยบาย) หรอืขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ใน
การป้องกันและแกไ้ขปญัหาการค้าประเวณี เช่น อบรมดา้น
การป้องกันการล่วงละเมดิทางเพศตอ่เดก็ทางอินเทอร์เนต็, 
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม อพม. ใหม่ เฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาการคา้ประเวณ ีโดยมี 63 จังหวัด ทีไ่ด้ขบัเคลื่อนการ
ดำเนินงานแล้ว 
3. ปี 2565 สืบเนื่องจากเพื่อให้เกิดขับเคลื่อนให้มีผลสมัฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น ปพม. จึงเห็นชอบให้มกีารจดัลำดบัจังหวัดที่มี
สถานการณ์ปัญหาที่เสีย่งต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะรูปแบบ

กคอ. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

การค้าประเวณีเด็ก ซึ่งมีจังหวดัที่มีสถานการณ์ในระดับสูง 
15 จังหวัด ระดับปานกลาง 36 จังหวัด และระดับน้อยมาก 
25 จังหวัด กคอ.จึงได้คัดเลือกจังหวัดที่มีสถานการณ์ระดับสูง
และระดับ ปานกลาง โดยโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน 
ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ค้าประเวณี จำนวน 51 จังหวัด ดังนั้น จึงจำเป็นปรับ
เป้าหมาย จาก 76 จังหวัด เป็น 51 จังหวัด 

แผนปรับปรงุฯ 
การดำเนินงานทีป่รับปรุง/
วิธีการ 
(1) กำหนดค่าเปา้หมายเป็นร้อย
ละ 80 ของจังหวัดที่มกีารโอน
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันและ
แจ้งแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการกลไกเพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (51 
จังหวัด) 
(2) ขอความรว่มมือศูนย์เรียนรู้ฯ 
และสถานคุ้มครองฯ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพใน
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามแผน 
โดยสอดแทรกประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

        ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

 เป้าหมาย : 51 จังหวัด 
ผล : 51 จังหวัด 

กคอ. 

3. การส่งเสริมสนับสนุนงาน
ตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

7. ร้อยละความสำเร็จของ
การขับเคลื่อนโครงการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

โครงการ สค. จำนวน 6 โครงการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ดังนี ้
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางเพศในสังคม 

กสพ./
กยผ. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายดา้นการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
4. กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 
สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 
6. โครงการเสรมิสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี  

เป้าประสงค์ที่ 2 สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 8. ร้อยละของสตรีที่มีรายได้

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 N/A ร้อยละ 

70 
N/A ร้อยละ 80 ร้อยละ 

51.44 
ไม่ผ่าน 

1. ปี 2563 ไม่มีข้อมูลการติดตามรายได้หลังเข้าร่วม
โครงการ 
2. ปี 2564 ไม่มีข้อมูลการติดตามรายได้หลังเข้าร่วม
โครงการ และจากสถานการณ์โควดิทำให้ผู้รับการฝึก
อาชีพลดน้อยลง 
3. ปี 2565 เป้าหมาย 16,021 คน/ผล 8,241 คน  

กคอ. 

9. ร้อยละของสตรีที่จบหลักสตูร
การฝึกอาชีพมีงานทำ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
34.62 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60.61 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
51.44 
ไม่ผ่าน 

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแกส่ตรแีละครอบครัวสูค่วาม
ยั่งยืนของสตรีและครอบครัว การฝึกอบรมในสถาบัน
ของศูนย์เรียนรูฯ้ 8 ศูนย์ (เป้าหมาย คือ ผู้สำเร็จ
การศึกษา/ผล คือ ผูม้ีงานทำ) 
1. ปี 2563 เป้าหมาย 8,982 คน/ผล 3,110 คน 
2. ปี 2564 เป้าหมาย 10,754 คน/ผล 6,518 คน 
3. ปี 2565 เป้าหมาย 16,021 คน/ผล 8,241 คน 
  

กคอ. 

เป้าประสงค์ที่ 3 สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภยั 
5. สร้างระบบและกลไกใน
การจัดการสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อความมั่นคงปลอดภัย 

10. ร้อยละของชุมชนที่มี
พื้นที่ปลอดภัยสำหรบัสตรี
และสมาชิกในชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

1. ปี 2563 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี 
(โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาความ
รุนแรงต่อสตรี) 
     - สค. ร่วมกับ กทม. และหน่วยงานภาคประชาสังคม 
ในการจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี ปัจจุบันดำเนินการ

กสพ. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แล้วในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิน้ 11 ชุมชนจากพ้ืนท่ี 
7 เขต (เดิม 14 ชุมชน 8 เขต) 
     - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในระดับพื้นที่ 11 ชุมชน 
จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 174 คน 
2. ปี 2564 ไมไ่ดด้ำเนนิกิจกรรมใด ๆ  เนื่องจาก COVID-19 
แต่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จดัโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
3. ปี 2565 ชุมชนที่ได้มีการขับเคลื่อนการจัดทำพ้ืนท่ี
ปลอดภัยสำหรับสตรีและสมาชิกในชุมชน ร่วมกับมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล มีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) ชุมชน
สวนอ้อย เขตคลองเตย 2) ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตจุักร 
3) ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจรญิ เขตบางกอกใหญ่ 
4) ชุมชนวัดสวัสดิ์วารสีีมาราม เขตดุสติ 5) ชุมชนซอย
พระเจน เขตปทุมวัน และ 6) ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขต
บางกอกน้อย โดยมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ 
ผ่านการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภยั
สำหรับสตรี เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการพื้นท่ีปลอดภัยสำหรับสตรีจากชุมชนต้นแบบ 
โดยชุมชนต้นแบบสามารถดำเนินการในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ และให้ความช่วยเหลือสตรีและสมาชิกในชุมชน
ได้ทั้ง 6 แห่ง และมีการขับเคลื่อนงานพ้ืนท่ีปลอดภัย
สำหรับสตรีในพ้ืนท่ีชุมชนขยาย จำนวน 23 แห่ง 
ประกอบด้วย ชุมชนในเขตดสุิต จำนวน 18 แห่ง ชุมชน
ในเขตจอมทอง จำนวน 3 แห่ง และชุมชนในเขตปทุม
วัน จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นการพฒันาแกนนำชุมชน 
เพื่อเป็นชุมชนขยายของโครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรบั
สตรี ซึ่งจะมีการติดตามผลการดำเนนิงานในพื้นที่ขยายใน
ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป  
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

11. ระดับความสำเร็จในการ
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณ ี

1 1 
ผ่าน 

3 2 
ไม่ผ่าน 

5 5 
ผ่าน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
   ระดับ 1 จัดทำข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539) 
   ระดับ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์  พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
   ระดับ 3 จัดทำรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
   ระดับ 4 เสนอรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ต่อ 
รมว.พม.ทราบ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (สนง.กฤษฎีกา) 
     ระดับ 5 กำหนดแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย (จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ) 

กคอ. 

เร่ืองท่ี 2 การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมคณุภาพครอบครัว 

12. ร้อยละของครอบครัว 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 
91.89 
ผ่าน 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
91.99 
ผ่าน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
90.94 
ผ่าน 

1. ปี 2563 มีครอบครัวที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง ร้อยละ 91.89 
2. ปี 2564 มคีรอบครัวที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง ร้อยละ 91.99 
3. ปี 2565 มีครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็งในภาพรวม ร้อยละ 90.94 
* ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แข็ง 

กสค. 

13. ร้อยละครอบครัวที่มี
ทักษะด้านครอบครัว 

- N/A ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
26.00 
ผ่าน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ
61.20 
ผ่าน 

1. ปี 2563 ยังไม่มีการดำเนินการประเมนิทักษะครอบครัว 
2. ปี 2564 มีการสำรวจทักษะด้านครอบครัวของคน
ไทยท่ัวประเทศ จัดเก็บแบบสำรวจออนไลน์ (Google 
Form) ในกลุ่มตัวอย่างคนไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
จำนวน 3,824 คน ผลการศึกษาพบว่า คนไทยมีทักษะ
ด้านครอบครัวตั้งแต่ร้อยละ 85 ข้ึนไปอยู่ที่ร้อยละ 26 

กสค. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ปี 2565 กำหนดค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
(236 คะแนน จากคะแนนเต็ม 295 คะแนน) จากกลุ่ม
ตัวอย่างนท้ังสิ้น 7,481 ตัวอย่าง พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
ของครอบครัวเท่ากับ 241.9 คะแนน ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด มีกลุม่ตัวอย่างท่ีผา่นเกณฑฯ์ จำนวน 
4,579 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.2 

14. จำนวนนโยบาย
ครอบครัวที่ได้รับความ
เห็นชอบจากกลไกระดับชาต ิ

1 3 
ผ่าน 

1 1 
ผ่าน 

1 3 
ผ่าน 

1. ปี 2563 1) Family Big Data 2) นิยามและประเภท
ครอบครัว คณะกรรมการ กยค. มมีติเห็นชอบ นิยาม
และประเภทครอบครัว 3) สมัชชาสุขภาพ มติ ครม. 
รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไป
พิจารณาดำเนินการตามมต ิ
2. ปี 2564 นโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ซึง่คณะกรรมการ กยค.  
มีมตเิหน็ชอบใหด้ำเนนิการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกำหนด
มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัวแบบบรูณาการอยา่งเป็นระบบ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และโรงเรยีน ภายใต้มาตรการ 3P ได้แก่  
1) การป้องกัน (Prevention)  2) การคุ้มครอง (Protection) และ  
3) การดำเนินคดี (Prosecution) และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่ง ปพม. เปน็ประธาน รวมทั้งจัดทำบันทกึ
ข้อตกลงความรว่มมือการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
ร่วมกบัภาคเีครือข่ายที่เกีย่วข้อง 27 หน่วยงาน 

กสค. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3. ปี 2565 มแีนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชา
ครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 “การสร้างสมดุล
ครอบครัวไทยในชีวิตวิถีใหม่” โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมครอบครัวไทย 
เพื่อรับมือในภาวะวิกฤติ COVID-19 2) การดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และ 3) การจัดการเชิงนโยบายสร้าง
สมดลุครอบครัวแบบบูรณาการ  

15. จำนวนหนว่ยงานที่นำ
นโยบาย/มาตรการด้าน
ครอบครัวไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างเป็นรูปธรรม  

30 
หน่วยงาน 

77 
หน่วยงาน 

ผ่าน 

50 
หน่วยงาน 

28 
หน่วยงาน 
ไม่ผ่าน 

70 
หน่วยงาน 

119 
หน่วยงาน 

ผ่าน 

1. ปี 2563 จำนวน 77 หน่วยงาน 
2. ปี 2564 จำนวน 28 หน่วยงาน 
3. ปี 2565 จำนวน 119 หน่วยงาน 

กสค. 

เป้าประสงค์ที่ 5 ครอบครัวท่ีมีการกระทำความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
7. ส่งเสรมิศักยภาพกลไก 
ในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง 
และช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

16. ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทีไ่ม่มีกรณคีวาม
รุนแรงในครอบครัว 

ร้อยละ 70 N/A ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
88.56 
ผ่าน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.35 
ผ่าน 

1. ปี 2563 N/A 
2. ปี 2564 พื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงใน
ครอบครัว 271 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 88.56 
3. ปี 2565 พื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณคีวามรุนแรงใน
ครอบครัว 304 ตำบล คิดเป็น ร้อยละ 99.35 
* N = 306 เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีเกิดคดีความรุนแรง 
ในครอบครัวขึ้น โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
(www.violence.in.th)  

กสค. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

17. ร้อยละของผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
จากศูนย์ปฏิบตัิการเพื่อป้องกัน
การกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว (76 จังหวัดและ 
กทม.) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100  
ผ่าน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100  
ผ่าน 

มีการให้ความช่วยเหลือคุม้ครองผูถู้กกระทำความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนี ้
1. ปี 2563 จำนวน 1,865 ราย 
2. ปี 2564 จำนวน 1,312 ราย 
3. ปี 2565 จำนวน 2,350 ราย 

  

กสค. 

เป้าประสงค์ที่ 6 เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 
8. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
เครือข่ายทาง สังคมเพื่อ
พัฒนา งานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

18. จำนวนภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ด้านสตรีและครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

1,900 3,028  
ผ่าน 

2,000 5,008  
ผ่าน 

2,100 5,472 
หน่วยงาน 
/197 คน 

ผ่าน 

1. ปี 2563 จำนวน 3,028 หน่วยงาน 
2. ปี 2564 จำนวน 5,008 หน่วยงาน 
3. ปี 2565 จำนวน 5,472 หน่วยงาน /197 คน 

ทุก
หน่วยงาน 

19. จำนวนของ ศพค. ที่ได้
จดทะเบียนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน/องค์กร
สาธารณประโยชน์ 

30 แห่ง 39 แห่ง 
ผ่าน 

40 แห่ง 40 แห่ง  
ผ่าน 

50 แห่ง 1 แห่ง  
ไม่ผ่าน 

คำอธิบาย 
     การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถและเกิดระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมชุมชน 
โดยตั ้งแต่ปี 2562 - 2564 มี ศพค. จดทะเบียนเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 380 แห่ง 

กสค. 

20. ร้อยละของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
62.01 
ผ่าน 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
75.22 
ผ่าน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
89.63 
ผ่าน 

มีสมาคมฯ เข้าระบบกรอกข้อมูลสมาคม ดังนี ้
1. ปี 2563 จำนวน 676 สมาคม 
2. ปี 2564 จำนวน 820 สมาคม 
3. ปี 2565 จำนวน 977 สมาคม 
คำอธิบาย 
1) เป้าหมายสมาคมฯ จำนวน 1,090 สมาคม 
2) สมาคมเข้าใช้งานระบบโดยกรอกข้อมูลดังนี้  
    (1) ข้อมูลพื้นฐานของสมาคม เช่น ที่ตั้ง รูปถ่ายสมาคม 

กสค. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

    (2) รายงานข้อมูลสมาคม เช่น การหักเงินสงเคราะห์ 
อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบำรุง 
    (3) รายงานข้อมูลตามไตรมาส 

เร่ืองท่ี 3 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์ที่ 7 คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
9. ปรับเจตคติคนในสังคมให้
เคารพศักดิศ์รี และคุณค่า
ความเป็นมนุษย ์

21. ร้อยละของประชาชน 
ที่มีเจตคติที่ดีด้านความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 
60.2 

ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
80 

N/A ร้อยละ 85 ร้อยละ 
76.74 
ไม่ผ่าน 

มีการสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 2 ปี/ครั้ง ดังนั้น จึงมีการสำรวจในปี 2563 
และ 2565 

กสพ. 

10. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
และโอกาส 

22. จำนวนนโยบาย 
มาตรการ กลไกท่ีได้
ดำเนินการเพื่อคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิด้านสตรีและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

1 4 
ผ่าน 

1 0  
ไม่ผ่าน 

1 1 
ผ่าน 

1. ปี 2563 มีนโยบายฯ ดังนี้ 1) มติ ครม. เห็นชอบ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้ทุกองค์กรร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ กำหนดทิศทางการป้องกันการแก้ไข
ปัญหา และกำหนดกลไกร้องทุกข์ของหน่วยงาน และมี
การจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) 
เพื่อทำหน้าท่ีประสานหน่วยงานตา่ง ๆ และตดิตามผล
การดำเนินงานตามมาตรการฯ 2) ประกาศเจตนารมณ์ 
“การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบตัิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” จำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวน 
63 หน่วยงาน 3) ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปดส.) 4) ร่วมสนับสนุนข้อมูล
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ 12.2 ถีเพศภาวะ : 
เสรมิพลังสุขภาวะครอบครัว (ข้อมลูสนับสนุนจาก
คณะกรรมการระดับชาติ สทพ./กทส./กยส) 
2. ปี 2564 - 
3. ปี 2565 มีคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ  

กสพ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 8 กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
11. จัดทำฐานข้อมูลด้าน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

23. จำนวนหน่วยงานท่ีมี
การจัดทำข้อมลูจำแนกเพศ 
และนำไปใช้ประโยชน์ได ้

3 
หน่วยงาน 

1 
หน่วยงาน 
ไม่ผ่าน 

4 
หน่วยงาน 

1 
หน่วยงาน 
ไม่ผ่าน 

5 
หน่วยงาน 

27 
หน่วยงาน 

ผ่าน 

1. ปี 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน (สค.) 
2. ปี 2564 จำนวน 1 หน่วยงาน (สค.) และดำเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษาที่จัดจ้างทำแผนพัฒนาสตรีฯ นำข้อมูล 
ไปวิเคราะห์ ประมวลผล จากการรายงานผลดังกล่าว 
ในเรื่องของการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศและนำไปใช้
ประโยชน ์
3. ปี 2565 จำนวน 27 หน่วยงาน มีการจัดทำข้อมลู
จำแนกเพศ ได้แก่ 1) การจดัทำฐานข้อมูลบุคลากร
จำแนกเพศเพื่อนำไปวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 2) การจดัเก็บข้อมลูกลุ่มเป้าหมายจำแนกเพศ
เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม เช่น  
(1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการจดัเก็บข้อมลู
จำแนกเพศของระบบงานบริการทางสังคม 
(2) การจัดเก็บข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39 แยกหญิงชาย โดยสำนกังานประกันสังคม 
(3) สำนักงานอัยการสูงสุดไดจ้ัดทำข้อมูลจำแนกเพศของ
ผู้เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้
คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้ง มีฐานข้อมูลจำแนกเพศของ
ผู้เสยีหาย พยานและผู้ต้องหาที่อัยการไดเ้ข้าสอบปากคำ 
(4) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจดัทำข้อมูลจำแนกเพศ
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หมายเหตุ ประมวลผลจากรายงานผลการดำเนินการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFP) จำนวน 104 หน่วยงาน จาก
จำนวน 138 หน่วยงาน  ซ่ึงได้จัดส่งรายงานปีงบประมาณ 2565  

กสพ. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

12. ส่งเสริมใหม้ีการจดัทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ 

24. ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีการจัดทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ 

ร้อยละ 40 N/A ร้อยละ 
50 

N/A ร้อยละ 55 ร้อยละ 
48.55  
ไม่ผ่าน 

1. ปี 2563 - 2564 อยู่ระหว่างดำเนนิการจัดทำ (ร่าง) 
คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
2. ปี 2565 เป้าหมายจำนวน 138 หน่วยงาน มีหน่วยงาน
รายงาน 104 หน่วยงาน โดยหน่วยงานได้จดัสรรงบประมาณ
ที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ จำนวน 67 หน่วยงาน 
คำอธิบาย 
มีหน่วยงานไดจ้ัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
จำนวน  67 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อเสรมิพลังสตรี  
   (1) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีคำนึงถึงมิติเพศภาวะ เช่น 
การจัดห้องเลี้ยงบุตรและห้องปั้มนม (สำนักงาน ก.พ.ร. 
สศช.) 
   (2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมพลังกลุ่มเป้าหมาย
สตรีโดยเฉพาะ (เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน) 
2. สร้างความรูค้วามเข้าใจในเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  
   (1) การฝึกอบรมให้ความรูด้้านเพศภาวะและความ
เสมอภาคระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่ (เช่น กรมการแพทย์ 
กรมทรัพยากรน้ำ กรมธรุกิจพลังงาน สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา) 
   (2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศภายในหน่วยงาน เช่น กรม
อุตุนิยมวิทยา สป.กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ 
  

กสพ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

25. ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
จัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึง
มิติเพศภาวะ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ดำเนินงานร่วมกับ สค.) 

ร้อยละ 35 N/A ร้อยละ 
40 

N/A ร้อยละ 45 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

1. ปี 2563 – 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ 
(ร่าง) คู่มือการจัดทำงบประมาณทีค่ำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
2. ปี 2565 ตามนิยามตัวช้ีวัดเดิม คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกับ สค. 
โดยในปี 2565 มีการจัดฝึกอบรมหน่วยงานนำร่องในการ
จัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิตเิพศภาวะ โดยมี อปท.
ตอบรับเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องจำนวน 1 หน่วยงาน 
คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแมพ่ริก จ.เชียงราย โดยปี 
2565 มีการดำเนินการขับคลื่อนที่แล้วเสร็จ ดังนี ้

1) การจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศดา้นอาชีพของผู้พิการในพ้ืนท่ีตำบลแม่พริก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) การใช้คู่มือและแบบรายการตรวจสอบ GRB 
เป็นแนวทาง/ขั้นตอนการจดัทำกิจกรรม/โครงการ  
การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ  

กสพ. 

เป้าประสงค์ที่ 9 ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
13. ศึกษาและปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ ที่มีการ
เลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ 

26. จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศท่ีได้รับการแก้ไข
และปรับปรุงมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

- - 
ผ่าน 

1 2 
ผ่าน 

1 0 
ไม่ผ่าน 

1. ปี 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการปรับปรุงแกไ้ข
ระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การยื่นคำร้องการพิจารณาและการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาที่รวดเร็ว กระชับ เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมของคู่กรณี 2) จัดทำระเบยีบกระทรวง พม. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558/พ.ศ.2563 
3) สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร มีระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งที่แก้ไขและปรบัปรุงมิให้มีการเลือก

กสพ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 
(1) สถาบันการศึกษาท่ีจัดทำระเบยีบ ประกาศ หรือ
คำสั่งเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยันครพนม มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษาที่จัดทำระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลยัมหิดล (2) จังหวัดที่มี
มีระเบยีบ ประกาศ หรือคำสั่งที่แก้ไขและปรับปรุงมิใหม้ี
การเลือกปฏิบัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ จำนวน 5 จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก และภูเกต็ 
2. ปี 2564 ระเบียบที่ไดร้ับการแกไ้ขและปรับปรุงมิให้
มีการเลือกปฏิบัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ จำนวน 2 ระเบียบ 
ดังนี ้1) ระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันท่ี 
16 พ.ย. 64) 2) ระเบียบกระทรวง พม.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันท่ี 24 พ.ค. 64) 
3. ปี 2565 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 

27. ร้อยละของผู้ร้องเรียน 
ที่ถูกเลือกปฏิบัตดิ้วยเหตุ
แห่งเพศไดร้ับการช่วยเหลือ 
คุ้มครอง และเยียวยา 

85 ร้อยละ  
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
100 
ผ่าน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ  
100 
ผ่าน 

- กสพ. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เร่ืองท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 10 องค์กรมีประสิทธิภาพมีระบบธรรมาภิบาล 
14. ส่งเสริมให้ใช้การจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ทำงาน 

28. ร้อยละของกระบวนการ
ดำเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
43.75 
ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
94.44 
ผ่าน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

1. ปี 2563  
    1.1 รางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน 
(KM Awards) ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน 
ได้รับรางวัลฯ จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
สังคมสงเคราะห์ของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี โดย
ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุร ี
รางวัลรองชนะเลิศ 1)  คู่มือองค์ความรู้สู่ศูนย์เรียนรู้ครอบครัว
ทุกช่วงวัย ในยุคดิจิตอล โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวดัลำปาง 
2) เรียนอาชีพออนไลน์...ง่ายนิดเดยีว โดยศูนยเ์รียนรู้ฯ 
จังหวัดลำปาง 
3) การจัดการความรู้ เรื่อง หัตถกรรมงานศลิป์ สตรี
ประตูป่า โดยศูนย์เรยีนรู้ฯ จังหวดัลำพูน 
รางวัลชมเชย 
1) การจัดองค์ความรู้ประกอบอาชีพการมีงานทำ เรื่อง 
ปักด้วยใจ...ปักแส่ว (จดัทำและขับเคลื่อนนโยบาย
แผนงาน) โดยศูนยเ์รียนรู้ฯ จังหวดัศรสีะเกษ 
2) กระบวนการสร้างคุณคา่และเสริมพลังศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (กคอ.) 
3) คู่มือชุดความรู้ด้านครอบครัวเพื่อการพัฒนาบุคลากร
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กสค.)  
หมายเหตุ  
   1. กระบวนงานสร้างคุณค่า 6 กระบวนงาน ได้แก่  
1) ส่งเสริมและพัฒนา 2) พัฒนาและขับเคลื่อน
มาตรฐาน 3) จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายแผนงาน  

กพร. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

4) ช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 5) จัดสวัสดิการสังคม 
6) พัฒนากลไกขับเคลื่อนศูนย์กลางข้อมูล 
   2. กระบวนงานสนับสนุน 12 กระบวนงาน ได้แก่ 1) 
บริหารความโปร่งใส 2) บริหารเทคโนโลยี 3) จัดทำ
แผนงานงบประมาณ 4) งานวิจัย 5) พัฒนาองคก์ร  
6) งานตรวจสอบ 7) บริหารและพฒันาบุคลากร  
8) งานสารบรรณ 9) งานพัฒนากฎหมาย  
10) กระบวนการสื่อสารองค์กร 11) บริหารงานคลังและ
พัสดุ 12) จัดการข้อร้องเรยีน 
1. ปี 2564 มีกระบวนการการดำเนนิงานด้านสตรีและ
ครอบครัว กระบวนงานหลัก 6 กระบวนการ และ
กระบวนงานสนับสนุน 12 กระบวนการ ซึ่งมีการนำ
กระบวนการมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน พัฒนา ปรบัปรุง และดำเนินการจัดทำกระบวนการ
เป็นคู่มือแล้ว ยกเว้นกระบวนการการพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
และด้านครอบครัว ท่ีจะมีการดำเนินการในปี 2565 
กระบวนการหลัก มดีังนี ้
1) กระบวนงานส่งเสรมิและพัฒนา 

- คู่มือการส่งเสริมและพัฒนากรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

- คู่มือการจัดสมัชชาครอบครัว  
- คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน สค.  
ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ส่วนกลาง) 
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- คู่มือการจัดทำแนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (จังหวัด) 
2) กระบวนงานพัฒนาและขับเคลือ่นมาตรฐาน 

- คู่มือการจัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

- คู่มือการจัดทำมาตรฐานด้านสตรีและครอบครัว 
3) กระบวนงานช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิ 

- คู่มือการจัดทำแนวทางการปฏิบตัิงานแม่เลีย้งเดี่ยว  
- คู่มือการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 

4) กระบวนงานช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
- คูม่ือการปฏิบัติงานคุม้ครองผู้ถูกกระทำด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว 
- คู่มือการการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจาก

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 

ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
- คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีใน

การคุ้มครองความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 

- คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อเกิด
เหตุการณ์การล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

- คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉยัการ
เลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ 
5) กระบวนงานจัดสวสัดิการทางสงัคม 

 - คู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกจิสงเคราะห์ ตาม 
พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
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- คู่มือกระบวนการจดัสวสัดิการสงัคมของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

- คู่มือการจัดบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและ
ครอบครัว 

- คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบเพื่อน
ครอบครัว : Family Line 
6) กระบวนงานพัฒนากลไกการขบัเคลื่อนศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 
  - ไม่มี - 
กระบวนการสนับสนนุ มีดังนี ้
1) กระบวนการด้านการบริหารความโปร่งใส 

- คู่มือปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
2) กระบวนการบริหารเทคโนโลย ี
   - คู่มือกระบวนงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) กระบวนการจัดทำแผนงานงบประมาณ 
   - คู่มือการปฏิบัติงานการจดัทำคำของบประมาณ 
4) งานวิจัย 
   - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิจัย 
5) กระบวนการพัฒนาองค์กร 
   - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน” 
- คู่มือแผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง สำหรับการ

บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) สค. 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

6) กระบวนงานตรวจสอบ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตรวจสอบ 

การรับบริจาคของหน่วยงานภายใน สค. 
- คู่มือการตรวจสอบยานพาหนะ (รถราชการ) และ 

ข้อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยรบัตรวจกลุม่ตรวจสอบ
ภายใน สค. 
7) กระบวนการงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานบุคคล 
- คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 

8) กระบวนการงานระบบสารบรรณ 
   - คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ 
9) กระบวนการงานพัฒนากฎหมาย 
   - คู่มือการรา่งกฎหมาย : การตรากฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 
10) กระบวนการงานกระบวนการสื่อสาร 
   - คู่มือกระบวนการสื่อสาร 
11) กระบวนการงานบริหารการคลังและพสัดุ 
   - คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบรหิารจัดการพัสด ุ
   - คู่มือการตรวจใบสำคญัด้านการเงินและพสัดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   - คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจดัจา้ง 2563 ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

12) กระบวนงานจัดการข้อร้องเรยีน 
   - คู่มือการจัดการข้อร้องเรยีน ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย 
3. ปี 2565 คณะทำงานพัฒนาองค์องค์กรรายหมวด 
ได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนงานสร้างคุณค่า และ
กระบวนงานสนับสนุนของ สค. เห็นควรเพิ่มกระบวน
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หลักของกรมอีก 1 กระบวนงาน คือ กระบวนงานการ
ประสานความร่วมมือด้านต่างประเทศ ดังนั้น แบ่งเป็น
กระบวนงานหลัก จำนวน 7 กระบวนการ และ
กระบวนงานสนับสนุน จำนวน 12 กระบวนการ ซึ่งมี
การนำกระบวนการมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
กระบวนการทำงาน พัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการ
จัดทำกระบวนการเป็นคูม่ือแล้ว  

15. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

29. ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาบุคลากร สค. 

ระดับ 3 ระดับ 3  
ผ่าน 

ระดับ 4 ระดับ 4  
ผ่าน 

ระดับ 5 ระดับ 5 
ผ่าน 

1. ปี 2563 ระดับ 3 
2. ปี 2564 ระดับ 4 โดยผลการดำเนินการขับเคลื่อน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร สค. ปี 2563 - 2565: สค. มี
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ และมีการตดิตาม
ประเมินผล โดยการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม โดยมีโครงการดังนี ้
   1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาสมรรถนะ
หลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง: ข้าราชการ พนักงาน
ราชการใหม่ รู้ เข้าใจ ภารกิจ สค. ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
10 - 12 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ช้ัน 3 สค. 
   2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาสมรรถนะ
หลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง: ข้าราชการ พนักงาน
ราชการใหม่ รู้ เข้าใจ ภารกิจ สค. ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
9 - 11 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์กร ช้ัน 1 สค. 
   3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ: การผลิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book E-book) 
ระหว่างวันท่ี 22 - 23 และ 29 ก.ค. 64 ณ ห้องประชุม
สื่อสารองค์กร ช้ัน 1 สค. 

สลก. 
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   4. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ: การผลิตสื่อ
มัลตมิีเดยีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 25 - 27 
ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์กร ช้ัน 1 สค. 
   5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาสมรรถนะ
หลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง: ภาษาอังกฤษเพื่อใช้
ในการสื่อสารและปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 31 
ส.ค. 64 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์) ณ 
ห้องประชุมริบบิ้นขาว ช้ัน 3 สค. 
   6. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน: โภชนาการและการออกกำลังกาย 
วันท่ี 1 ก.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์กร ช้ัน 1 
สค. 
   7. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน: การปลูกฝังนิสยัการออม (ครั้งท่ี 1) 
วันท่ี 2 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์กร ช้ัน 1 สค. 
3. ปี 2565 ระดับ 5 โดยบุคลากร สค. ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 92.67 
คำอธิบาย 
ระดับที่ 1 มีการศกึษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อัตรากําลังในอนาคต 
ระดับที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร สำนัก/กอง  
ระดับที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากร ไดร้ับการอนุมตัิจาก
อธิบดี สค. 
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ระดับที่ 4 มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้และมีการ
ติดตามประเมินผล 
ระดับที่ 5 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สค. ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ ส่งเสริมให้การขบัเคลื่อนภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์กรมบรรลุวัตถุประสงค์  

30. ร้อยละของบุคลากรที่
นำความรู้จากการอบรมไป
ใช้ปฏิบัติงานได ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
87.13 
 ผ่าน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 ผ่าน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
98.97 
ผ่าน 

1. ปี 2563 ระดับคะแนน 4,35 หรือร้อยละ 87.13 
โดยรวบรวมข้อมลูจากแบบประเมินของผูเ้ข้ารว่มการประชุม
ที่ไดด้ำเนินงานตามแผนพฒันาบคุลากร ได้แก ่
1. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของ
ข้าราชการและบคุลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 18 - 20 ม.ีค. 63 
กลุม่ตัวอย่างมคีวามรู้สกึต่อความรู้ทีไ่ดส้ามารถนำไปปฏิบัติ
ในการทำงานได้ มีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.76 
2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจดัทำแผนพัฒนาบุคลากร ระหว่าง
วันที่ 9 – 10 ก.ค. 63  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกต่อความรู้ 
ที่ได้สามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.25 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันท่ี 22 – 23 ก.ค. 63 กลุ่มตัวอย่างมคีวามรูส้ึก 
ต่อความรู้ทีไ่ด้สามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้ มคี่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.66 
4. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาสมรรถนะหลกัให้พรอ้มรับ
การเปลีย่นแปลง : การพัฒนาองค์กร และบคุลากรเพื่อสร้าง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 6 - 7 ส.ค. 63 กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้สึกต่อความรู้ทีไ่ดส้ามารถนำไปปฏิบัติในการ 
ทำงานได้ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.71 
5. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารส่งเสรมิศกัยภาพพนักงานราชการ
พร้อมรับการเปลีย่นแปลงพร้อมยมืเงิน ระหว่างวันท่ี 17 

สลก. 
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- 18 ส.ค. 63 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกต่อความรู้ที่ได ้
สามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.14 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ “Spirit สค.” ระหวา่งวันที่ 17 – 19 ก.ย. 63 
กลุม่ตัวอย่างมคีวามรู้สกึต่อความรู้ทีไ่ดส้ามารถนำไปปฏิบัติ
ในการทำงานได้ มีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.28 
2. ปี 2564 บุคลากรที่นำความรู้จากการอบรมไปใช้
ปฏิบัติงานได้ ได้แก ่
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะดา้นดจิิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครฐั: การผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Book: E-book) มีการนำความรู้
จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ โดยหลังจากอบรมจะมกีาร
ให้ส่งผลงานจำนวน 1 ช้ินงาน กลับมาในนามตัวแทน
ของกอง/ศูนย์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 
3. ปี 2565 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 15 กิจกรรม และจัดอบรมและ
ติดตามผลหลังการอบรมแล้ว จำนวน 15 กิจกรรม โดย
บุคลากร สค. สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ คิดเป็นร้อยละ 98.97  

31. ร้อยละของบุคลากร 
ไม่กระทำผิดวินยั 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
99.55 
 ผ่าน 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
98.60 
ผ่าน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  
ผ่าน 

1. ปี 2563 บุคลากร สค. รวมจำนวนทั้งสิ้น 664 ราย 
กระทำผดิวินัย จำนวน 3 ราย 
2. ปี 2564 บุคลากร สค. รวมจำนวนทั้งสิ้น 643 คน 
กระทำผดิวินัย จำนวน 9 ราย 
3. ปี 2565 บุคลากร สค. ไม่กระทำผดิวินัย  

สลก. 
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16. ใช้การประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการทำงานของ 
สค. 

32. จำนวนสื่อสร้างสรรค ์
ที่มีการเผยแพร่ทางช่องทาง
ต่าง ๆ 

80 ผลงาน 280 
ผลงาน 
ผ่าน  

90 
ผลงาน 

1,654 
ผลงาน 
ผ่าน  

100 
ผลงาน 

5,285 
ผลงาน 
ผ่าน 

1. ปี 2563 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook 
สค. จำนวน 268 ผลงาน แบง่ประเภท ได้ดังนี ้
   1) Infographic 157 ผลงาน 
   2) Clip VDO 116 คลิป กลุ่ม กยผ. 5 ผลงาน และ 
กสค. 2 ผลงาน 
2. ปี 2564 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook 
สค. แบ่งตามประเภทสื่อ ได้ดังนี ้

1) Infographic 854 ผลงาน 
2) VDO 319 ผลงาน (Live 68 ผลงาน และ Youtube 43 ผลงาน) 
3) Link 170 ผลงาน 
4) ข่าว 311 ผลงาน 
แบ่งตามประเด็น 4 ด้าน ได้ดังนี ้
1) ด้านสตรีและครอบครัว 398 ผลงาน 
2) ด้านอาชีพ 262 ลงาน 
3) ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 151 ผลงาน 
4) ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พม. 843 ผลงาน 

1. ปี 2565 สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามรูปแบบของสื่อ 
ที่เผยแพร่ ดังนี ้

1) รูปภาพ (กิจกรรมผู้บริหารตามภารกิจ สค.) 
2,127 ผลงาน 

2) Infographic 1,797 ผลงาน 
3) VDO 783 ผลงาน 
4) Link 346 ผลงาน 
5) Live 179 ผลงาน 
6) YouTube 53 ผลงาน 

ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ แบ่งตามภารกจิของกรม 
1) อาชีพ 1,187 ผลงาน 
2) ครอบครัว 979 ผลงาน 
3) สตรี 537 ผลงาน 

สลก. 
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4) ความเสมอภาคระหว่างเพศ 284 ผลงาน 
หมายเหตุ ปี 2565 จำนวนที่รายงาน คือ รูปแบบของ
สื่อท่ีเผยแพร ่

17. ส่งเสริมให้องค์กรมี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

33. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สค. ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน (ITA) 

85 
คะแนน 

77.40 
คะแนน 
ไม่ผ่าน 

87.5 
คะแนน 

94.34 
คะแนน 
ผ่าน 

95 95.96 
คะแนน 
ผ่าน 

1. ปี 2563 77.40 คะแนน 
2. ปี 2564 94.34 คะแนน 
3. ปี 2565 95.96 คะแนน 

ศจท. 

18. ส่งเสริมและขับเคลื่อน
นโยบายและที่มีการใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการตดัสินใจและ
วางแผน 

34. ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
90.62  
ผ่าน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100  
ผ่าน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
99.65  
ผ่าน 

1. ปี 2563 ร้อยละ 90.62 
2. ปี 2564 ร้อยละ 100 
3. ปี 2565 ร้อยละ 99.65 

ทุก
หน่วยงาน 

35. จำนวนฐานข้อมูลที่
เป็นไปตามมาตรฐานข้อมลู
กลางของกระทรวง 

1 1 
ผ่าน 

1 1 
ผ่าน 

1 2 
ผ่าน 

1. ปี 2563 คือ ฐานข้อมูลผู้รับบริการผู้ประสบปญัหา
ทางสังคม 
2. ปี 2564 คือ ฐานข้อมูลผู้รับบริการผู้ประสบปญัหา
ทางสังคม โดยมีกีด่ำเนินงาน ดังนี ้
    1) มีการพัฒนาระบบใบสมัครออนไลน์ในระบบ
ฐานข้อมูลผูร้ับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
    2) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเงินอุดหนุนสงเคราะห์
ครอบครัว (97 field) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อมูล
กลางของ พม. 
3. ปี 2565 

1) จัดทำฐานข้อมูลร้องทุกข์ ร้องเรียน 
2) อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมลูผูใ้ช้งานระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ICTC 
MSO Person Identification) เป็นระบบตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และลดการเรียกสำเนาบัตร
ประชาชน ซึ่งต้องมีการรักษาข้อมลูส่วนบุคคลให้มีความ
ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

กยผ. 
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36. จำนวนงานวิจัย/
บทความวิชาการ ด้านสตรี 
ครอบครัว และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

3 7 
ผ่าน 

6 0  
ไม่ผ่าน 

9 12 
ผ่าน 

1. ปี 2563 มกีารประชุมวิชาการระดับชาติด้านความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัล
งานวิจัยจำนวน 5 ผลงาน ดังนี ้

1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รางวัลประเภท
ดีเด่น จำนวน 1 รางวลั คือ เรื่องความรุนแรงในครอบครัว 
กับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขต
ปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอนิโดนีเซีย ของนางสาว
สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลประเภทดี 
จำนวน 3 รางวัล ได้แก ่
          2.1) เรื่องประสบการณ์การถูกกระทำความ
รุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง : แนวคิดอำนาจชาย
เป็นใหญ่ ของนางสาวพรพิรินทร์ อินโส 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2.2) เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิต
ของกะเทยในคุก ของนางสาวจารุวรรณ คงยศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2.3) เรื่องครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ ครอบครัว เลสเบี้ยนชน
ช้ันแรงงาน ของนางสาวอาทิตยา อาษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลประเภท
ชมเชย จำนวน 1 รางวัล คือ เรื่องบทสำรวจการบูรณา
การประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผูล้ี้ภยัใน อำเภอแม่สอด : 
จากหลักการสู่แนวทางปฏิบตัิ ของนายติณณภพจ์  
สินสมบรูณ์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ทุก
หน่วยงาน 

32



 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 ปี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2. ปี 2564 - 
3. ปี 2565 

1) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ ครอบครัว
สันติสุข...สื่อสารกันแบบไหน? (โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านครอบครัว) 

2) ในความทรงจำ 20 ปี ของ สค. (โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านครอบครัว) 

3) ถอดบทเรียนความสำเร็จการลดความรุนแรงใน
ครอบครัวของกลุ่มจังหวัดต้นแบบ (โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านครอบครัว) 

4) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง  คือ “หม้าย
เดียวดาย... ไม่โดดเดีย่ว” (จัดทำโดย กคอ./เผยแพร่ใน
สารสตรี ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 19 ประจำปี 2565) 

5) ผลการศึกษางานวิจัย เรื่อง “แนวทางการเตรียม
ความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างต่างประเทศ 
Means to Prepare Thai Women For Migration 
Overseas” (จัดทำโดย กลุม่ส่งเสรมิความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 

6) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ ครอบครัว
ไทยความหลากหลาย ยุค 4.0 

7) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ แต่ละช่วง
วัย เรามสีิทธิอะไรกันบ้าง 

8) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ 5 เรื่องที่
ต้องรู้ ก่อนเริมต้น “ชีวิตคู่” 

9) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องต้องรู้ 
ก่อนตัดสินใจจะมีลูก 
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10) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ จับสัญญาณ 
คนแบบไหน ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

11) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ พร้อมไม่ท้อง 
12) บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ 

“ลูกบุญธรรม” อีกทางเลือกของคนอยากมีลูก 
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ประเด็นยุทธยุทธศาสตร์ จำนวน 
ปี 2565 

ผ่าน ไม่ผ่าน N/A ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่าน 

ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมสตรีให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 11 7 4 - 63.64 

ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคงในทุกมิติ 9 8 1 - 88.89 

ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 7 
4 3 

- 57.14 

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 9 9 - - 100.00 

รวม 36 28 8 - 77.78 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการดำเนินงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นคงและมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 1 สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
1. สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการ 
มีส่วนร่วมของสตร ี

1. ร้อยละของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินงาน
สร้างสันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
104.28 
ผ่าน 

เป้าหมาย : 70 คน 
ผล : 73 คน 
คำอธิบาย 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิพลังสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 
42 คน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับสตรีจาก 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ จำนวน 31 คน 

กสพ. 

2. ร้อยละของสตรีมีบทบาทเข้าไป 
มีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับทอ้งถิ่น 
 * จัดทำแผนปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
16.35 
ไม่ผ่าน 

เป้าหมาย : 104 คน 
ผล : 17 คน 

กสพ. 

แผนปรับปรุงฯ 
การดำเนินงานที่ปรับปรุง/วิธีการ 
1. กำหนดนิยามของคำที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
2.  เ พ ิ ่ ม จ ำนวนคร ั ้ ง ใ นกา รจ ั ดก า รส ั มมนา 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจของสตรี 
3. เพิ ่มก ิจกรรมเพื ่อส ่งเสร ิมให้สตร ีม ีบทบาท 
เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
4. ทำการสำรวจ/ประเมินผลหลังการสัมมนาฯ 

ร้อยละ 40 
ของสตรีที่ 
เข้าร่วมการ
สัมมนาฯ  
มีบทบาทเข้า
ไปมีส่วนร่วม
ในทาง
การเมือง
ระดับท้องถิ่น
ทั้งทางตรง

ร้อยละ 
65 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสง่เสริมสถานภาพการมสี่วนร่วมและการ
ตัดสินใจของสตรี จำนวน 5 รุ่น รวม 242 คน ณ จังหวัดนครสวรรค ์แพร่ กระบี่ 
เชียงใหม่ และ ปัตตานี ตามลำดับ โดยรุ่นที่ 1 และ 2 ดำเนินการรุ่นละ 2 วัน 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีและผู้นำ/แกนนำสตรีในหมู่บ้านหรอืชุมชน ส่วนรุ่น
ที่ 3 - 5 ดำเนินการรุ่นละ 3 วัน และไดป้รับกลุม่เป้าหมายเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.86 
นิยามของคำท่ีเกี่ยวข้อง 
1. สตรี หมายถึง สตรีที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการ
มีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี ท่ี สค. จัดขึ้น 

กสพ. 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
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และ หรือ
ทางอ้อม 

2. การเมืองระดับท้องถิ่น หมายถึง การเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครอง
แบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 
3. การมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรี  หมายถึง 
การที่สตรีที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจของสตรี ที่ สค. จัดขึ้น มีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   1) ทางตรง ได้แก่ การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การร่วมก่อตั้ง
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น การได้รับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 
   2) ทางอ้อม ได้แก่ การร่วมเป็นสมาชิก การร่วมบริจาคเงินสนับสนุน การร่วม
รณรงค ์หาเส ียงให้ก ับกล ุ ่มการเม ืองท ้องถิ ่นท ี ่ตนเองสน ับสน ุน การสร ้าง
ความสัมพันธ์/ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนมากขึ้น การศึกษาหาความรู้เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจให้กับตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นทางตรง  
และสตรีทีไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ 
 

3. ร้อยละของสตรีเข้าไปมสี่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
70.27 
ผ่าน 

เป้าหมาย : 450 คน 
ผล : 589 
คำอธิบาย 
1. ผลการดำเนินการ ปี 2564 ร้อยละ 60.61 
2. ผลการดำเนินการ ปี 2565 ร้อยละ 130.88 รายละเอยีด มีดังน้ี 
กคอ. กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธรุกิจแก่สตร ี
เป้าหมาย : 400 คน 
ผล : 398 คน 
กสพ. โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน 6 ภาคี ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรนีัก
ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 
ส.ค. 2565 
เป้าหมาย : 50 คน 
ผล : 191 คน 

กคอ./กสพ. 
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2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี 

4. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ค้าประเวณีเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
 * จัดทำแผนปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
     ปี 2565 กคอ. ได้เข้าร่วมพิจารณาคดัแยกผู้ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์ 
กรณีค้าประเวณี โดยร่วมกบักองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งไดเ้สนอทางเลือกการ
ประกอบอาชีพ การแนะนำการฝึกอาชีพในศูนย์และสถานให้แก่สตรีที่ประสบปัญหา
ดังกล่าว จำนวน 9 ราย 

กคอ. 

แผนปรับปรุงฯ 
การดำเนินงานที่ปรับปรุง/วิธีการ 
(1) ประชุมหารือกับกองต่อต้านการคา้มนุษย์ 
(สป.พม.) ในการสร้างความร่วมมือ/กระบวนงาน 
ส่งต่อในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ (กรณคี้าประเวณี) 
(2) สร้างช่องทางการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ สค. 
(3) สร้างความร่วมมือกับสถานคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพใหม่ที่
ทันสมัยทันต่อความต้องการของตลาด 

(1) มีคู่มือใน
การประสานส่ง
ต่อผู้เสียหาย
จากการค้า
มนุษย์ กรณี
ค้าประเวณี 
เช่น การ
แนะนำการมี
อาชีพ/มีงาน
ทำ 
(2) เผยแพร่
ทางWebsite/ 
Facebook/
ประชุม
เครือข่าย
ภาครัฐ/
เอกชน/
ประชาสังคม 
(3) จัด
กิจกรรมแนะ
แนวการ
ประกอบอาชีพ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ผ่าน คำอธิบาย 
1) อยู่ระหว่างการดำเนินจัดทำแนวทางในการประสานส่งต่อผูเ้สยีหายจากการค้าประเวณี
ร่วมกบักองต่อตา้นการค้ามนุษย์ (สป.พม.) ทั้งนีก้รณีมกีารช่วยเหลือผู้เสยีหายจากการ 
ค้ามนษุย์ (กรณีค้าประเวณี) กองต่อต้านการค้ามนุษยจ์ะประสานใหเ้จา้หน้าที่ กคอ. เข้า
ร่วมคดัแยกเหยื่อรว่มกบัทีมสหวิชาชีพ ตามกระบวนการ ซึ่งเจา้หนา้ที่นักสังคมสงเคราะห์
ที่เข้ารว่มคดัแยกเหยื่อจะใหค้ำแนะนำปรึกษาการมงีานทำ การฝึกอาชีพตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกดั สค. ใหผู้้เสยีหายทราบ หากผู้เสยีหายมคีวามประสงคเ์ข้ารบัการ 
ฝึกอาชีพตามความสมคัรใจ เจา้หน้าที่จะดำเนินการให้ตอ่ไป 
2) มีช่องทางการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ สค. ดังนี ้
- ผ่านการประชุม one home ประชุมเครือข่ายของจังหวดั 
- จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ให้แก่สำนกังาน พมจ. 77 จังหวัด 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 8 แห่ง สถานคุ้มครอง 4 แห่ง รายละเอียดปรากฎตาม QR Code 
- ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานคุ้มครองฯ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของ สค. และ facebook สค. 
3) กคอ. โดยสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพภาคใต ้จ.สรุาษฎร์ธาน ีได้มกีารจัดกจิกรรม
แนะแนวการประกอบอาชีพใหม่ ๆ  ที่ทันสมยัต่อความต้องการของตลาดผ่านรายการวิทยุ
รายการสถานีคลายทุกข์ ออกอากาศทางระบบเอฟ.เอ็ม.89.75 MHz และเผยแพร่ทาง FB 
Live ทาง Page สวท. สุราษฎรธ์านี และผา่นการจดักิจกรรมอบรมถอดบทเรยีนของทีม 
สหวิชาชีพและเครือขา่ยการเฝ้าระวงัการค้ามนุษยร์ะดบัพื้นที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ช่วยเหลือผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  
ณ โรงแรมเคพาร์ค จ.สุราษฎรธ์านี ซึง่จัดโดยมลูนิธิศภุนิมติแหง่ประเทศไทยร่วมกับ
สนง.พมจ. สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษยร์ะดับ
พื้นที่ ภาคประชาสังคม อพม. ผู้นำ เจ้าหนา้ที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ศภุนิมติแห่งประเทศไทย 
และเจ้าหน้าที่ของสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ (บ้านศรีสรุาษฎร์) 
จ. สุราษฎรธ์าน ี

กคอ. 
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5. จำนวนมาตรการกลไกที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้าประเวณ ี

1 1 
มาตรการ 

ผ่าน 

คำอธิบาย 
   จัดทำมาตรการและแนวทางเพ่ือคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
บริการ (Sex Worker) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก ่

1) มาตรการด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
2) มาตรการด้านการส่งเสรมิสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3) มาตรการด้านการส่งเสรมิการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
4) มาตรการด้านการลดการตีตราและละเมิดสิทธิ 
5)  มาตรการดา้นการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสี่ยง 

กคอ. 

6. ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ ี
* จัดทำแผนปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
67.10 
ไม่ผ่าน 

คำอธิบาย 
เป้าหมาย : 76 จังหวัด 
ผล : 51 จังหวัด 

กคอ. 

แผนปรับปรุงฯ 
การดำเนินงานที่ปรับปรุง/วิธีการ 
(1) กำหนดค่าเปา้หมายเป็นร้อยละ 80 ของจังหวัดที่มีการโอน
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันและแจ้งแนวทาง 
ในการขบัเคลื่อนมาตรการกลไกเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี (51 จังหวัด) 
(2) ขอความร่วมมือศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ อบรมให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารบัการฝึกอาชพีในชุมชนในพื้นที่เปา้หมายตามแผน โดย
สอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณ ี
 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ  
100 
ผ่าน 

เป้าหมาย : 51 จังหวัด 
ผล : 51 จังหวัด 
คำอธิบาย 
1. สืบเนื่องจากเพื่อให้เกิดขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น ปพม. จึงเห็นชอบให้
มีการจัดลำดบัจังหวัดที่มสีถานการณ์ปญัหาที่เสี่ยงต่อการคา้มนุษย์ โดยเฉพาะ
รูปแบบการค้าประเวณีเด็ก ซึ่งมีจงัหวัดที่มีสถานการณ์ในระดับสูง 15 จังหวัด ระดับ
ปานกลาง 36 จังหวัด และระดับนอ้ยมาก 25 จังหวัด กคอ.จึงได้คัดเลือกจังหวัดที่มี
สถานการณ์ระดับสูงและระดับปานกลาง โดยโอนงบประมาณเบิกจา่ยแทนกันใน
การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณี จำนวน 51 
จังหวัด ดังนั้น จึงจำเป็นปรับเป้าจาก 76 จังหวดั เป็น 51 จังหวัด 
2. จำนวน 51 จังหวัด มีการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้าประเวณี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 65)  
3. ร้อยละของจังหวัดที่มีการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันเพื่อให้ขับเคลือ่นงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ ี(51 จังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

กคอ. 
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3. การส่งเสริมสนับสนุนงาน
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

7. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
1. ขับเคลื่อนกรอบอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
“ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ” 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังเพื่อส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จำนวน ประชุม 2 รุ่น 
3. ขับเคลื่อนงานตาม "เปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายที่ 5" 
4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 

กสพ./กยผ. 

เป้าประสงค์ที่ 2 สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 8. ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
51.44 
ไม่ผ่าน 

เป้าหมาย : 16,021 คน 
ผล : 8,241 คน 

กคอ. 

9. ร้อยละของสตรีที่จบหลักสตูรการฝึกอาชีพ 
มีงานทำ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
51.44 
ไม่ผ่าน 

เป้าหมาย : 16,021 คน 
ผล : 8,241 คน 

กคอ. 

เป้าประสงค์ที่ 3 สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภยั 
5. สร้างระบบ และกลไกในการ
จัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
ความมั่นคงปลอดภัย 

10. ร้อยละของชุมชนที่มีพ้ืนท่ีปลอดภัยสำหรับสตรี
และสมาชิกในชุมชน 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
1. ชุมชนที ่ได้มีการขับเคลื ่อนการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรีและสมาชิก 
ในชุมชน ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) ชุมชน
สวนอ้อย เขตคลองเตย 2) ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร 3) ชุมชนหลังโรง
กรองน้ำภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ 4) ชุมชนวัดสวัสดิ์ วารีสีมาราม เขตดุสิต  
5) ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน และ 6) ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย  
 โดยได้มีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
พื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
พื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรีจากชุมชนต้นแบบ โดยชุมชนต้นแบบสามารถดำเนินการ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ความช่วยเหลือสตรีและสมาชิกในชุมชนได้ทั้ง 6 แห่ง 
2. ในปีงบประมาณ 2565 ได้ขับเคลือ่นงานพ้ืนท่ีปลอดภัยสำหรับสตรีในพ้ืนท่ีชุมชน
ขยาย จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนในเขตดุสิต จำนวน 18 แห่ง ชุมชนใน

กสพ. 
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เขตจอมทอง จำนวน 3 แห่ง และชุมชนในเขตปทุมวัน จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นการ
พัฒนาแกนนำชุมชน เพื่อเป็นชุมชนขยายของโครงการพื้นท่ีปลอดภยัสำหรับสตรี ซึ่ง
จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

11. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณ ี

5 ระดับ
ความ 
สำเรจ็ 
ที่ 5 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
ระดับ 1 จัดทำข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
(พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539) 
ระดับ 2 ประเมินผลสมัฤทธิ ์พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
ระดับ 3 จัดทำรายงานผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ตามหนังสือ ที่ พม 0502/1987 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 
ระดับ 4 เสนอรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ต่อ รมว. กระทรวง พม. ทราบ และคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย (สนง.กฤษฎีกา) ตามหนังสือที่ พม 0502/877 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2565 
ระดับ 5 กำหนดแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย (จากการประเมินผลสัมฤทธิ์) 

กคอ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมคณุภาพครอบครัว 

12. ร้อยละของครอบครัวทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90.94 
ผ่าน 

เป้าหมาย : 56,760 ครอบครัว 
ผล : 56,986 ครอบครัว 
   - การสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวภาพรวมระดับประเทศ ประจำปี 
2565 จากกลุ่มตัวอย่าง 56,760 ครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำแบบประเมิน จำนวน 56,986 ครอบครัว ผลการสำรวจพบว่า ครอบครัว 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในภาพรวม ร้อยละ 90.94 
คำอธิบาย 
     มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพ ด้านการทำ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพึ่งตนเอง ด้านทุนทางสังคม และ ด้านการ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก 
ข้อมูลจากเว็บไซตร์ะบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แข็ง http://stat.thaifamily.in.th/ 

กสค. 

13. ร้อยละครอบครัวที่มีทักษะดา้นครอบครัว ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
61.2 

     การสำรวจร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ปี 2565 
กำหนดค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไว้ท่ีร้อยละ 80 (236 คะแนน จากคะแนนเตม็ 295 คะแนน) 

กสค. 
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ผ่าน (ณ 16 ส.ค. 2565) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 7,481 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ได้คะแนนเฉลี่ยทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของครอบครวัเท่ากับ 
241.9 คะแนน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านเกณฑ์ฯ 
จำนวน 4,579 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.2 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 2,902 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.8 
คำอธิบาย : 
     การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม คือ พ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครองที่อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอายุไม่เกิน 25 
ปี และอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน โดยดำเนินการสุ่มสำรวจในพื้นที่ 76 จังหวัด จังหวัดละไม่
ต่ำกว่า 100 ชุด โดยใช้แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลาน และบันทึกข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 2 รูปแบบและทัศนคติการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จำนวน 3 ข้อ ส่วนที่ 3 ทักษะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการ
อบรมเลี้ยงดูแลบุตรหลาน จำนวน 59 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การจัดการตนเองในบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน 5 ข้อ  
หมวดที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และตัวตน จำนวน 21 ข้อ  
หมวดที่ 3 การพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต จำนวน 14 ข้อ 
หมวดที่ 4 การพัฒนาทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย จำนวน 5 ข้อ 
หมวดที่ 5 การดูแลกิจวัตรและสุขอนามัย จำนวน 14 ข้อ 

14. จำนวนนโยบายครอบครัวที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากกลไกระดบัชาต ิ

1 3 
นโยบาย 

ผ่าน 
 

คำอธิบาย  
1. กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
(กยค.) ซึ ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เป็นกลไกระดับ
ปฏิบัติงาน 
2. การประชุม กยค. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 2565 ที่ประชุมมมีติ
เห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 
2564 “การสร้างสมดุลครอบครัวไทยในชีวิตวิถีใหม่” โดยมีประเด็นการ
ขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมครอบครัวไทยเพ่ือรับมือ

กสค. 
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ในภาวะวิกฤติ COVID – 19 (2) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 และ (3) การจัดการ 
เชิงนโยบายสร้างสมดุลครอบครัวแบบบูรณาการ 
3. การประชุม กยค. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 2565 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 

15. จำนวนหน่วยงานท่ีนำนโยบาย/มาตรการด้าน
ครอบครัวไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

70 119 
หน่วยงาน 

ผ่าน 
 

คำอธิบาย 
1. หน ่วยงานท ี ่ รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการด ้านครอบครัว  
พ.ศ. 2563 – 2565 จำนวน 19 หน่วยงาน (48 หน่วยงานย่อย) โดยมีหน่วยงาน 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี ้
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของครอบครัว จำนวน 9 หน่วยงาน คือ พม. ยธ. สธ. 
อว. ศาลเยาวชน วธ. สสส. อก.  กทม. 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว จำนวน 12 หน่วยงาน 
คือ พม. พณ. ยธ. รง. คค. อว. อัยการสูงสุด กษ. อก. มท. กทม. ทส. 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 8 
หน่วยงาน คือ มท. พม. ศาลเยาวชน อัยการสูงสุด ศธ. อว. อก. กทม. 
     ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
จำนวน 5 หน่วยงาน คือ พม. อว. อัยการสูงสุด วธ. กทม. 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 
หน่วยงาน คือ นร. วธ. อว. พม. ดศ. 
2. หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการ กยค. เห็นชอบ จำนวน 32 หน่วยงาน โดยมีผลการขับเคลือ่น
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมครอบครัวไทยเพื่อรับมือในภาวะวิกฤติ 
COVID – 19 (2) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID – 19 และ (3) การจัดการเชิงนโยบายสร้างสมดุลครอบครัวแบบบูรณาการ 
3. หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2565 จำนวน 17 หน่วยงาน 

กสค. 
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4. จังหวัดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 จำนวน 25 จังหวัด   
5. จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด จำนวน 22 จังหวัด 
6. หน่วยงานเครือข่ายในระบบเพื่อนครอบครัว (Family Line) จำนวน 19 หน่วยงาน 
หมายเหตุ : ไม่นบัซ้ำจำนวนหน่วยงาน/จังหวดัที่นำนโยบาย/มาตรการดา้นครอบครัว 
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเปน็รูปธรรม  

เป้าประสงค์ที่ 5 ครอบครัวท่ีมีการกระทำความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
7. ส่งเสรมิศักยภาพกลไก 
ในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง และ
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 

16. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณคีวามรุนแรง
ในครอบครัว 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
99.35 
ผ่าน 

เป้าหมาย : 306 ตำบล 
ผล : 304 ตำบล 
คำอธิบาย 
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
(www.violence.in.th) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่เป้าหมายที่ไม่มี
กรณีความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 306 ตำบล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 พบว่า พื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงใน
ครอบครัว จำนวน 304 ตำบล คิดเป็น ร้อยละ 99.35 

กสค. 

17. ร้อยละของผู้ถกูกระทำดว้ยความรุนแรงในครอบครัว
ไดร้ับการคุ้มครองช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระทำความรุนแรง 
ในครอบครัว (76 จังหวัดและกทม.) 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2,350 ราย 
1. การเยี่ยมบา้นสอบข้อเท็จจริง จำนวน 496 ราย 
2. การให้คำปรึกษา จำนวน 823 ราย 
3. การคุ้มครองสวสัดภิาพ จำนวน 295 ราย 
4. การนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 149 ราย 
5. การนำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 211 ราย 
6. ส่งฝึกอาชีพ/การศึกษา จำนวน 12 ราย 
7. การสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 93 ราย 
8. การเยี่ยมบา้นติดตามผล จำนวน 115 ราย 
9. การประชุมวิชาชีพ จำนวน 34 ราย 
10. การนำส่งสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง จำนวน 15 ราย 
11. ประสาน อปท./ ศพค./ชุมชน จำนวน 80 ราย 
12. แจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 27 ราย 

กสค. 
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เป้าประสงค์ที่ 6 เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 
8. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
เครือข่ายทาง สังคมเพื่อ
พัฒนา งานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

18. จำนวนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ด้านสตรีและครอบครัวเพิ่มขึ้น  

2,100 5,472 
หน่วยงาน 
/197 คน 

ผ่าน 

คำอธิบาย : 
1. การสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565  
จำนวน 842 แห่ง 
2. การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน (ส่วนกลาง) จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
สมาคมบัณฑติสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคม
เครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ    
 สนง.พมจ.ภูเกต็ ปัตตานี พิษณุโลก และสนง.พมจ.อุบลราชธาน ี
3. การพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด 
4. จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดตั้งใหม่ จำนวน 45 แห่ง
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 38 แห่ง และจังหวัดบุรีรัมย์ 7 แห่ง 
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ท่ียกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล  
จำนวน 2,298 แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ต.ค. 2565 
6. เครือข่ายการจดัสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2565 จำนวน 200 หน่วยงาน (มี
แผนจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ วันที่ 24 – 25 ส.ค. 2565) 
7. เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการอบรมตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงฯ 
ผู้เขา้ร่วมการอบรมฯ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันท่ี 16 - 26 ส.ค. 2565 จำนวน 50 คน  
(อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัตฯิ) 
8. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครวั จำนวน 27 
หน่วยงาน (ภาครัฐ 17 หน่วยงาน ภาคเอกชน 11 หน่วยงาน) 
9. เครือข่ายพนักงานฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่) และ อพม. เพื่อเฝา้ระวัง ปอ้งกัน 
และคุ้มครองสวสัดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน 33 แห่ง 
10. จำนวน อปท. ที่มีการจัดเก็บมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 1,900 พื้นที่  
11. เครือข่ายคณะทำงานส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ 
ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น   
จำนวน 22 หน่วยงาน 
12. เครือข่ายระบบเพื่อนครอบครวั : Family Line จำนวน 19 หน่วยงาน 
13. ผู้เช่ียวชาญในระบบเพื่อนครอบครัว (Family Line) จำนวน 147 คน 
14. หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านครอบครัว จำนวน 3 แห่ง 

ทุก
หน่วยงาน 
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19. จำนวนของ ศพค. ที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ 

50 1 แห่ง 
ไม่ผ่าน 

ในปี 2565 มี ศพค. จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง 
คำอธิบาย 
    การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถและเกิดระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมชุมชน 
โดยในปี 2562 - 2564 มี ศพค. จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 380 แห่ง 

กสค. 

20. ร้อยละของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ที่มีการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห ์

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
89.63 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
เป้าหมาย : 1,090 สมาคม 
ผล : 977 สมาคม 
โดยเข้าไปกรอกข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสมาคม เช่น ที่ตั้งสมาคม รูปสมาคม  
2. รายงานข้อมูลสมาคม เช่น การหักเงินสงเคราะห์ อัตราเงิน ค่าสมัคร อัตราเงินบำรุง 
3. รายงานข้อมูลตามไตรมาส 
 

กสค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าประสงค์ที่ 7 คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
9. ปรับเจตคติคนในสังคมให้
เคารพศักดิศ์รี และคุณค่า
ความเป็นมนุษย ์

21. ร้อยละของประชาชนท่ีมีเจตคติที่ด ี
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
76.74 
ไม่ผ่าน 

คำอธิบาย 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันท่ี 21 - 31 ต.ค. 2564 และจะดำเนินการสำรวจ 
อีกครั้งในปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
 

กสพ. 

10. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
และโอกาส 

22. จำนวนนโยบาย มาตรการ กลไกท่ีไดด้ำเนินการ
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิด้านสตรแีละความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

1 1 เรื่อง 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 
    เผยแพร่คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึง ถึงมิติเพศภาวะให้หน่วยงานภาครัฐ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 เห็นชอบคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ และให้หน่วยงานฯ นำคู่มือ พร้อมแบบรายการฯ ไปใช้เปน็แนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ เพื่อจดัสรรงบประมาณที่มีประสิิทธิิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสม
ตามความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล 
จำนวน 232 หน่วยงาน (GFP,พมจ., ศูนย์เรยีนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ) 
 

กสพ. 
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เป้าประสงค์ที่ 8 กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
11. จัดทำฐานข้อมูลด้านความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

23. จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ 
และนำไปใช้ประโยชน์ได ้

5 27 
หน่วยงาน 

ผ่าน 

คำอธิบาย 
หน่วยงานจำนวน 27 หน่วยงาน มีการจัดทำข้อมลูจำแนกเพศ ได้แก่ (1) การจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากรจำแนกเพศเพือ่นำไปวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
(2) การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำแนกเพศเพื่อนำไปกำหนดนโยบาย โครงการ 
กิจกรรม เช่น  
1. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการมีการจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศของระบบงาน
บริการทางสังคม 
2. การจัดเก็บข้อมลูผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 แยกหญิงชาย                
โดยสำนักงานประกันสังคม 
3. สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำข้อมูลจำแนกเพศของผูเ้ข้ามาขอรบัความ
ช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้ง มีฐานข้อมูลจำแนก
เพศของผู้เสียหาย พยานและผูต้้องหาที่อัยการไดเ้ข้าสอบปากคำ 
4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจดัทำข้อมูลจำแนกเพศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
หมายเหตุ : ประมวลผลจากรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) 
จำนวน 104 หน่วยงาน จากจำนวน 138 หน่วยงาน  ซึ่งได้จัดส่งรายงาน
ปีงบประมาณ 2565 

กสพ. 

12. ส่งเสริมใหม้ีการจดัทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศ
ภาวะ 

24. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
48.55 
ไม่ผ่าน 

เป้าหมาย : 138 หน่วยงาน 
ผล : 67 หน่วยงาน 
คำอธิบาย 
หน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ จำนวน  67 หน่วยงาน 
ดังนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพ่ือเสริมพลังสตรี  
- การจัดสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ เช่น การจัดห้องเลี้ยงบุตรและห้อง
ปั้มนม (สำนักงาน ก.พ.ร. สศช.)  

กสพ. 
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- การจัดสรรงบประมาณเพื ่อเสริมพลังกลุ ่มเป้าหมายสตรีโดยเฉพาะ (เช่น  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน) 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างเพศ  
- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่ (เช่น 
กรมการแพทย์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศภายใน
หน่วยงาน  (เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์) 
หมายเหตุ : ประมวลผลจากรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(GFP) จำนวน 104 หน่วยงาน จากจำนวน 138 หน่วยงาน ซ่ึงได้จัดส่งรายงาน
ปีงบประมาณ 2565 

25. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
จัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานร่วมกับ สค.) 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

ตามนิยามตัวชี้วัดเดิม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกับ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  โดยในปี 2565 มีการจัดฝึกอบรมหน่วยงาน 
นำร่องในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบรับเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องจำนวน 1 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนตำบล                
แม่พริก จังหวัดเชียงราย โดยในปี 2565  มีการดำเนินการขับคลื่อนที่แล้วเสร็จในปี 
2565 ดังนี ้ 
1. การจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศด้านอาชีพของผู้พิการ 
ในพื ้นที ่ตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. การใช้คู่มือและแบบรายการตรวจสอบ GRB เป็นแนวทาง/ขั้นตอนการจัดทำ
กิจกรรม/โครงการ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ  

กสพ. 

เป้าประสงค์ที่ 9 ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
13. ศึกษาและปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีมีการ
เลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ 

26. จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่ไดร้ับการ
แก้ไขและปรับปรุงมิใหม้ีการเลือกปฏิบัต ิ
ด้วยเหตุแห่งเพศ 

1 0 
ไม่ผ่าน 

คำอธิบาย 
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว 
ในปีงบประมาณ 2564 
 

กสพ. 
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27. ร้อยละของผูร้้องเรยีนที่ถูกเลอืกปฏิบัตดิ้วยเหตุ
แห่งเพศไดร้ับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยา 
 
 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

มีเคสยื่นคำร้องถูกเลือกปฏิบัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ จำนวน 2 เคส โดยเจ้าหน้าท่ีให้
แนะนำและข้อมลูเบื้องต้นถึงกระบวนการช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยา ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว โดยขณะนี้อยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการฯ 

กสพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 10 องค์กรมีประสิทธิภาพมีระบบธรรมาภิบาล 
14. ส่งเสริมให้ใช้การจดัการ
ความรู้ในกระบวนการทำงาน 

28. ร้อยละของกระบวนการดำเนนิงานด้านสตรีและ
ครอบครัวได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
  ปีงบประมาณ 2565 คณะทำงานพัฒนาองค์องค์กรรายหมวดไดม้กีารพิจารณา
ทบทวนกระบวนงานสร้างคณุค่า และกระบวนงานสนับสนุนของ สค. เห็นควรเพิม่
กระบวนหลักของกรมอีก 1 กระบวนงาน คือ กระบวนงานการประสานความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ ดังนั้น ปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งเป็นกระบวนงานหลัก จำนวน  
7 กระบวนการ และกระบวนงานสนับสนุน จำนวน 12 กระบวนการ ซึ่งมีการนำ
กระบวนการมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการทำงาน พัฒนา ปรับปรุง และ
ดำเนินการจัดทำกระบวนการเป็นคู่มือแล้ว 
หมายเหต ุ: กระบวนงานการประสานความร่วมมอืด้านต่างประเทศอยู่ระหวา่งการดำเนินการจัดทำคู่มือ ฯ 
กระบวนการหลัก มดีังนี ้
1) กระบวนงานส่งเสริมและพัฒนา 
- คู่มือการส่งเสริมและพัฒนากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
- คู่มือการจัดสมัชชาครอบครัว 
- คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน สค.ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2563 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ส่วนกลาง) 
- คู่มือการจัดทำแนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ
สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จังหวัด) 
2) กระบวนงานพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน 
- คู่มือการจัดทำมาตรฐานศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 
- คู่มือการจัดทำมาตรฐานด้านสตรีและครอบครัว 
3) กระบวนงานช่วยเหลือคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ ์
- คู่มือการจัดทำแนวทางการปฏิบตัิงานแม่เลีย้งเดี่ยว 

กพร. 
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- คู่มือการการจดัทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
4) กระบวนงานช่วยเหลือคุม้ครองพิทักษ์สิทธ ิ
- คูม่ือการปฏิบัติงานคุม้ครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
- คู่มือการการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 
- คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีในการคุ้มครองความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์การลว่งละเมดิหรือ
คุกคามทางเพศ 
- คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉยัการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 
5) กระบวนงานจัดสวัสดิการทางสังคม 
- คู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
- คู่มือกระบวนการจดัสวสัดิการสงัคมของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
- คู่มือการจัดบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 
- คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 
6) กระบวนงานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศนูย์กลางข้อมลูด้านความเสมอภาค
ระหว่างเพศและด้านครอบครัว 
- คู่มือกระบวนงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) กระบวนงานการประสานความร่วมมือด้านต่างประเทศ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ- 
กระบวนการสนับสนนุ มีดังนี ้
1) กระบวนการด้านการบริหารความโปร่งใส 
- คู่มือปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
2) กระบวนการบริหารเทคโนโลยี 
- คู่มือกระบวนงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) กระบวนการจัดทำแผนงานงบประมาณ 
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณ 
4) งานวิจัย 
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิจัย 
5) กระบวนการพัฒนาองค์กร 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
(Organizational Governance : OG) 
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
- คู่มือแผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่งสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) สค. 
6) กระบวนงานตรวจสอบ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)ตรวจสอบการรับบริจาคของหน่วยงานภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
- คู่มือการตรวจสอบยานพาหนะ (รถราชการ) และข้อปฏิบัตติามระเบียบของหน่วย
รับตรวจกลุ่มตรวจสอบภายใน สค. 
7) กระบวนการงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานบุคคล 
- คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
8) กระบวนการงานระบบสารบรรณ 
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ 
9) กระบวนการงานพัฒนากฎหมาย 
- คู่มือการร่างกฎหมาย : การตรากฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 
10) กระบวนการงานกระบวนการสื่อสาร 
- คู่มือกระบวนการสื่อสาร 
11) กระบวนการงานบริหารการคลังและพัสด ุ
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการพัสดุ 
- คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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- คู่มือการปฏิบัติงานจดัซื้อจัดจ้าง 2563ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
12) กระบวนงานจัดการข้อร้องเรียน 
- คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย 

15. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

29. ระดับความสำเร็จในการจดัทำและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาบุคลากร สค. 

5 ระดับ 5 
ผ่าน 

ผลการดำเนินงาน : ระดับ 5  
(บุคลากร สค. ไดร้ับการพัฒนาตามแผนฯ คดิเป็นร้อยละ 92.67) 
คำอธิบาย 
ระดับที่ 1 มีการศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง อัตรากําลังในอนาคต 
ระดับที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร 
สำนัก/กอง 
ระดับที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากรไดร้ับการอนุมตัิจากอธิบดี สค. 
ระดับที่ 4 มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ และมีการติดตามประเมินผล 
ระดับที่ 5 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สค. ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ ส่งเสริมให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตรก์รมบรรลุวัตถุประสงค์ 

สลก. 

30. ร้อยละของบุคลากรที่นำความรูจ้ากการอบรมไป
ใช้ปฏิบัติงานได ้

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
98.97 
ผ่าน 

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 15 กิจกรรม 
- จัดอบรมและติดตามผลหลังการอบรมแล้ว จำนวน 15 กิจกรรม  
(บุคลากร สค. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.97) 

สลก. 

31. ร้อยละของบุคลากรไม่กระทำผิดวินัย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน 

บุคลากรไม่กระทำผดิวินัย สลก. 

16. ใช้การประชาสัมพันธ์  
เพื่อส่งเสริมการทำงานของ สค. 

32. จำนวนสื่อสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่ทาง
ช่องทางต่าง ๆ 

100 5,285 
ผลงาน 
ผ่าน 

สามารถแยกประเภท ได้ดังนี ้
1. รูปแบบของสื่อท่ีเผยแพร ่
     - รูปภาพ (กิจกรรมผู้บรหิารตามภารกจิ สค.) จำนวน 2,127 ผลงาน 
     - Infographic จำนวน 1,797 ผลงาน 
     - VDO จำนวน 783 ผลงาน 
     - Link จำนวน 346 ผลงาน 
     - Live จำนวน 179 ผลงาน 

สลก. 
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     - YouTube จำนวน 53 ผลงาน 
2. ประเภทของสื่อท่ีเผยแพร่ แบ่งตามภารกิจของกรม (กอง) 
     - อาชีพ จำนวน  1,187 ผลงาน 
     - ครอบครัว จำนวน  979 ผลงาน 
     - สตรี จำนวน 537 ผลงาน 
     - ความเสมอภาคระหว่างเพศ จำนวน 284 ผลงาน 
หมายเหตุ จำนวนที่รายงาน คือ รูปแบบของสื่อท่ีเผยแพร ่

17. ส่งเสรมิให้องค์กรมีคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

33. ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (ITA) ระดับ AA 

95 95.96 
คะแนน 
ผ่าน 

คำอธิบาย  
     สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565  
โดย สค. มคีะแนน 95.96 คะแนน อยู่ในระดับ AA 

ศจท. 

18. ส่งเสริมและขับเคลื่อน
นโยบายและที่มีการใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการตดัสินใจและ
วางแผน 

34. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการที่แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
99.65 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
ร้อยละการเบิกจา่ย รวม PO/สำรองเงิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 

ทุกหน่วยงาน 

35. จำนวนฐานข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูล
กลางของกระทรวง 

1 2 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
1. จัดทำฐานข้อมูลร้องทุกข์ ร้องเรียน จำนวน 1 ฐาน 
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมลูผูใ้ช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (ICTC MSO Person Identification) เป็นระบบตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และลดการเรียกสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งต้องมีการรักษาข้อมูล 
ส่วนบคุคลใหม้ีความปลอดภยัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

กยผ. 
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36. จำนวนงานวิจัย/บทความวิชาการด้านสตรี 
ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ 

9 12 
เรื่อง 
ผ่าน 

คำอธิบาย 
1. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ ครอบครัวสันติสุข...สื่อสารกันแบบไหน? 
(โดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว) 
2. ในความทรงจำ 20 ปี ของ สค. (โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครวั) 
3. ถอดบทเรียนความสำเร็จการลดความรุนแรงในครอบครัว 
ของกลุ่มจังหวัดต้นแบบ (โดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นครอบครัว) 
4. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง  คือ “หม้ายเดียวดาย... ไม่โดดเดีย่ว”  
(จัดทำโดย กคอ./เผยแพร่ในสารสตรี ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 19 ประจำปี 2565) 
5. ผลการศึกษางานวิจัย เรื่อง “แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่น
ฐานไปต่างต่างประเทศ Means to Prepare Thai Women For Migration Overseas” 
(จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกบัศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 
6. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ ครอบครัวไทยความหลากหลาย ยุค 4.0 
7. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ แต่ละช่วงวัย เรามีสิทธิอะไรกนับ้าง 
8. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ 5 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเริมต้น “ชีวิตคู่” 
9. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมลีกู 
10. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ จับสัญญาณ คนแบบไหน ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
11. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ พร้อมไม่ท้อง 
12. บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ “ลูกบุญธรรม” อีกทางเลือกของคนอยากมีลูก 

ทุกหน่วยงาน 

54



 

 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีการปรับ

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ สค. 
2. กระบวนการถ่ายทอดและสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ สค. ไปยังบุคลากรทุกระดับ ยังขาดประสิทธิภาพการสร้าง

การรับรู้ให้สามารถมองภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ รวมถึงบุคลากรยังทำงานแยกส่วน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์และการคาดการณ์สถานการณ์และมีแผนรับมือ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง 

การวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณและปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมให้ทัน
สถานการณ์และตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี ้ ควรมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่งวดที่ 1 และจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่ควรทำ / ต้องทำ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีมีจำกัด 

2. ผู้บริหารทุกระดับต้องถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ สค. ให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ และสร้างความเข้าใจ 
ที่ตรงกันของเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ สค. เห็นเส้นทางของกระบวนงานในแต่ละส่วนว่าส่งผลต่อการบรรลุตวัชี้วัด
หรือเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในที่จะขับเคลื่อนงานของตนเอง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม ทั้งนี้ บุคลากรต้องมีความรู้รอบด้านในทุกมิติ และปรับเปลี่ยน Mindset  
ในการคิดโครงการหรือการทำงานที่เน้นการบูรณาการข้ามหน่วยงานทั้งภายในกอง/สำนัก และระหว่างกอง/สำนัก  
ให้มากขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรมีการวิเคราะห์ สรุปปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนบทเรียนจากการ
ทำงานที่ผ่านมา และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานนั้นได้รับทราบ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
รวมถึงควรนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และกำหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ สค. ในระยะต่อไปให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

4. ควรมีการวางแผนและออกแบบวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความคลอบคลุม ครบถ้วน 
สามารถนำไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้

ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 
กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน (ชัน้ 14 บ)ี 

อาคารกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์
เลขที ่1034 ถนนกรงุเกษม แขวงคลองมหานาค 

เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 
Email: strategy.dwf@hotmail.com 
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