
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิศิษฐ์  ผลดก ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวพัชรี  ศุภดิษฐ ์

                     ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มลธิรา ชูแก้วร่วง 
                      

โทรศัพท์ : 0 2642 5054  โทรศัพท์ :   0 2642 5052   0 2642 5053 
ค าอธิบาย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  หมายถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว          
ทั้ง 8 แห่ง 
กระบวนการกับก าดูแล หมายถึง กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว    
ทั้ง 8 แห่ง ร่วมกันก าหนดแผนและแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพให้เป็นที่ปรกึษากับศูนย์ฯ ทั้ง 8 แห่งได ้
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1 มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 
2  มีการประชุมหารือร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในการก าหนดแผน

ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
3 มีแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยผ่านความ

เห็นชอบจากผู้บริหาร 
4 มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ กคอ. เพ่ือเป็นทีมท่ีปรึกษาให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี

และครอบครัว (ครู ก.) 
5 เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ต่อการให้

ค าปรึกษาแนะน าของเจ้าหน้าที่ กคอ.  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1  ระดับความส าเร็จของกระบวนการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

30 5 5   1.5 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
        - มีค าสั่ง 03/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการก ากับดูแลและประสานงานศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 
        - กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ 2 ครั้ง  คือ 7-
8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ 11-13  กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง เพื่อน าเสนอผลการคัดเลือกแนวทางที่จะ
ก ากับดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ  



        - เสนอผู้บริหารเห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 4 แนวทาง คือ  
               1. Share Service การเป็นสถานแรกรับ 
               2. การจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
               3. แนวทางการด าเนินงานของมูลนิธิในศูนย์/การบริจาค 
               4. การจ่ายเงินอุดหนุน และเงินสงเคราะห์ต่างๆ 
         - มีการประชุมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับกองและการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ กคอ. เพื่อเป็นทีมที่ปรึกษาให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ครู ก.) 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาแนะน าของเจ้าหน้าที่ กคอ. โดยผลการส ารวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.6 ต่อการให้ค าปรึกษาแนะน าของเจ้าหน้าที่ กคอ.  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้ความร่วมมือในเวทีประชุมที่ผ่านมาอย่างดียิ่ง 
ท าให้ได้แนวทาง และทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ต้องใช้ระยะเวลาในการจดัท าแนวทางให้ครอบคลุมกับประเด็นท่ีเลือกจดัท าแนวทาง      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : อบรมให้ความรู้ตามแนวทางแก่เจ้าหน้าที่คณะท างานฯ 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ค าสั่ง 
2. รายงานผลประชุมฯ 2 ครั้ง ดังกล่าวข้างต้น 
3. หนังสือผู้บริหารเห็นชอบคู่มือแนวทาง 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
5. ผลประเมินความพึงพอใจ 

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิศิษฐ์  ผลดก ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวพัชรี  ศุภดิษฐ ์

                     นางสาวศลิษฏา  เทียมกลาง 
       ตัวช้ีวัดร่วม 3 กอง  ( กคอ  กสค  กสพ.) 

โทรศัพท์ : 0 2642 5054  โทรศัพท์ :   0 2642 5052   0 2642 5053 
ค าอธิบาย : พ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ระดับต าบลที่มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และมีการด าเนินงานใน

รูปแบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระท าความรุนแรงในครอบครัวระดับต าบล (ศปก.ต.) จ านวน 76 แห่ง (จังหวัดละ 1 พื้นที่ 
(ต าบล)) 

ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระท าการใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือ
กระท าโดยเจตนา ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้
อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคล ในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่ งอย่างใดโดยมิ
ชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550) 

กรณีความรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง กรณีความรุนแรงในครอบครัวที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค. )                 
ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวระดับต าบล (ศปก.ต.) ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวได้เองด้วยกลไกในพ้ืนท่ี และกรณีความรุนแรงในครอบครัวนั้นถูกด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ศูนย์
ช่วยเหลือทางสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ต ารวจ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด 
พมจ. ส านักงานอัยการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จ านวน ศปก.ต. มีครบ 76 จังหวัด  
2 พื้นทีเ่ป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 70  
3 พื้นทีเ่ป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 80 
4 พื้นทีเ่ป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 85  
5 พื้นทีเ่ป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว สูงกว่าร้อยละ 85   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนพื้นที่
เป้าหมายทีไ่ม่มีกรณคีวามรุนแรงในครอบครัว 

20 ระดับ 3 ระดับ 3  0.6 



ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                   จากข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ที่มีการบันทึกบนระบบขอ้มูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครัว (www.violence.in.th) โดยเจ้าหนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด (ศปก.จ.) 
พบว่า พื้นที่เป้าหมายใน ๗๖ จังหวัด มพีื้นที่เป้าหมายไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว จ านวน ๖๓ พื้นที่ คดิเป็นร้อยละ ๘๒.๖๒  
และมีพื้นที่กรณีความรุนแรงในครอบครัว จ านวน ๑๓ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวดั ได้แก่ ๑) ทต.เมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด ๒) ทต.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  
๓) ต.คลองน้ าไหล จ.ก าแพงเพชร ๔) ต.พระธาต ุจ.ตาก ๕) ต.งอบ จ. น่าน ๖) ต.บางรักพัฒนา จ.นนทบุรี ๗) ต.ซับสมบูรณ์ จ.ลพบุรี ๘) ต.บางพลีใหญ่ จ.
สมุทรปราการ ๙) ต.นากระตาม จ.ชุมพร ๑๐) ต.บางเป้า จ.ตรัง ๑๑) ทม.ตะกัว่ป่า จ.พังงา ๑๒) ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต ๑๓) ทต.ราชกรูด จ.ระนอง และ โดยมี 
๓ พื้นที่เปา้หมาย ได้แก่ ๑) ต.บ้านโคก จ.มุกดาหาร ๒) ต.โนนปูน จ.ศรีสะเกษ และ ๓) ทม.ควนลัง จ.สงขลา สามารถด าเนินการแก้ไขและยตุิปญัหา
การกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวได้ด้วยกลไกในพ้ืนที่ของตนเอง (ตามหลักฐานอ้างอิง ขอ้ ๒๕ และ ๒๖) 
๑ ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกพ้ืนที่ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
   - ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดร้อยละของพื้นที่ เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  

เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ อาคาร สค. (ตามหลักฐานอ้างอิง ข้อ ๑ และ ๒ ) 
     - การก าหนดเกณฑ์คัดเลือกพื้นที ่(ตามหลักฐานอา้งอิง ข้อ ๒.๑ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน (ตามหลักฐานอ้างอิง ข้อ ๒.๒) 

๒ คัดเลือกพ้ืนที่ต าบลต้นแบบไร้ความรุนแรง เป็นพื้นที่ด าเนินงาน 
      - คัดเลือกพื้นที่ฯ จ านวน ๗๖ พื้นที่ ๗๖ จังหวัด (จังหวัดละ ๑ พื้นที่)  

 - ส่งเสริมให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ศพค. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้ าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๓ , ๔ และ ๕)  

 - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ศพค. พร้อมส่งรายชื่อ ศพค. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศปก.ต.
ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ตามหลักฐานอ้างอิง ข้อ ๖) 

๓ จัดท าแผนปฏิบัติการ ศปก.ต. 
    - มีแนวทางและแผนปฏิบัตกิารส าหรับขับเคลื่อน ศปก.ต.  ส าหรับ 76 จังหวัดใช้เป็นแนวทาง และได้ก าหนดให้รายงานผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2562 ตามหลักฐานอ้างอิง ขอ้7 และ 7.1 

      - กองส่ง เสริมสถาบันครอบครัวจัดท าแนวทางปฏิบัติ งานด้านครอบครัว  ส าหรับพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด  
(ตามหลักฐานอ้างอิง ข้อ ๗ และ ๘) พร้อมให้รายงานแผนปฏิบัติการให้ สค. ทราบด้วย ทั้งนี้อยู่ในช่วงที่ พมจ. ก าลังด าเนินการ (ตามหลักฐานอ้างอิง ข้อ ๙ 
) 

๔ การพัฒนาศักยภาพกลไก ศปก.ต.  
- ได้สนับสนุนงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ให้แก ่76 จังหวัด เป็นเงิน 3,875,000 (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นต่ ารวม 3,000 คน (ตามหลกัฐานอ้างอิง ข้อ 8 และ 8.1)  

(๑) สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน (วิทยากร ครู ก. ครู ข.) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนรูปแบบการท างานแบบสหวิชาชีพ เพื่อจัดท าแนวทางและเสริมสร้างศักยภาพกลไกระดับชุมชน  

ในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ              
และประชุม เชิ งปฏิบัติการ เส ริมสร้ า ง ศักยภาพกลไกระดับชุมชนในการสร้ า งภูมิ คุ้มกัน เพื่ อ เฝ้ าระวั งและป้องกันปัญหาความรุนแรง  
ในครอบครัว (ครู ก) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๑๐) 

(๒) จัดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รุ่นที่ ๒๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น ๘๐ คน (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๑๑) 
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเลื่อนการจัดอบรมฯ  (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๑๒) 

(๓) สนับสนุนงบประมาณให้ พมจ. จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะท างาน ศพค.ให้ยกระดับเป็น ศปก.ต. 
- สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานในระดับ พื้นที่ (ครู ข.) (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๑๓ และ ๑๔) 

(๔) สนับสนุนเงินอุดหนุน (สค.) ให้ ศปก.ต. จัดกิจกรรม 
- สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานในระดับ พื้นที่ (ครู ข.) (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๑๕,๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐) 
โดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  

(๕) ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน ผ่านกลไกสภาเด็กเยาวชนจังหวัด  โดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชพีด าเนินการจัดตั้งชมรมได้ทั้งสิ้น 
๒๗ ชมรม ในปี ๒๕๖๒   

(๖) ฝึกอาชพี ตามหลักสูตรฝึกอบรมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครวั และภายในชุมชน จ านวน 12,414 คน 
(๗) คลินิกพหวุัฒนธรรม 
(๘) โรงเรียนครอบครัว : กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวทุกชว่งวัย ผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ ๘ แห่ง  

 โดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
(๙) การขับเคลื่อนประเด็นสมัชชาสตรีโดยการท ากิจกรรมในพื้นที่ 

     - สนบัสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรี (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๒๑ และ ๒๒) 
(๑๐) สนับสนุนการด าเนินการของศูนยป์ระสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ (ศสด.)   

    - สนับสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ (ตามหนังสืออ้างอิง ข้อ ๒๓) 
๕ ตดิตามประเมินผล การด าเนินการงานของ ศปก.ต. 

           - กลุ่มวิจัยและติดตามประเมนิผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รว่มกับผู้แทนจาก กพร. กสค. กสพ. กคอ. และ ศปก.สค. ได้มีการ 
ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนนิงานภาพรวมของสค. รวมทั้ง ศปก.ต. โดยมีแผนด าเนินการ ๔ ครั้ง ดังนี้ 



ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ระหวา่งวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จ.ชลบุรี  
ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหวา่งวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จ.เชียงราย  
ครั้งที ๓ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ จ.สงขลา  
ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จ.ขอนแก่นและ จ.อุดรธานี  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
-ศูนย์ฯ มีบุคลากรับเคลื่อนงานท่ีพร้อมและตั้งใจท างาน  
-ศูนย์ฯ มีการก าหนดแผนและประสานกับโรงเรยีน สร้างเครือข่ายได้ดียิ่ง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การด าเนินการของ กคอ. พบว่าการจัดกิจกรรมตามแผน หรือการขยายสมาชิกในชมรมยังน้อย  
ส่วนกลางไม่มีงบประมาณสนับสนนุการจัดกิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

1. ส่วนกลางควรลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรยีน  
2. ปีงบประมาณ 2563  ควรมีงบสนับสนุนโรงเรียนท ากิจกรรม 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  
2. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมชมรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2. ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิศิษฐ์  ผลดก ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์ 

                    นางสาวณัฐธิดา เหลืองสุขโสภณ 
โทรศัพท์ : 0 2642 5054  โทรศัพท์ :   0 2642 5052   0 2642 5053 

ค าอิบาย  
1.คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากการมีฐานข้อมูลผู้รับบริการ การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและน าผลการส ารวจที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ/กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
ผู้รับบริการ หมายถึง 1) กลุ่มสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหา/กลุ่มเสี่ยง 2) รัฐ 3) เอกชน 4) ประชาชนทั่วไป 5) 
เครือข่าย (ศพค./อพม./ฯลฯ)   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1 มีกระบวนการวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตามภารกิจ 
2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน 
3 มีผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ร้อยละ 80 
5 มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

2 ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อ
ผู้รับบริการ 

10 5 5 0.5 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
- มีกระบวนการวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตามภารกิจ ในทุก

โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการโดยกลุ่มเป้าหมายจ าแนกได้ ดังนี้ 1) สตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน 2) สตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน  3) หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี  4) เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการเสริมภูมิคุ้มกัน เพ่ือป้องกันปัญหา
การค้าประเวณี  

- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน โดยเก็บจากเอกสารการลงทะเบียน ใบ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดท าฐานข้อมูลผู้รับการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ 



- มีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและมีผล
ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในทุกภารกิจ สรุปได้ ดังนี้ 

3.1 การอบรมวิทยากรแกนน าเด็ก เยาวชนเพ่ือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยค้าประเวณี 
     การอบรมวิทยากรแกนน าเด็ก เยาวชนเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหมร่่วมใจต้านภัยค้าประเวณี จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 
2561 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบ
ส ารวจ จ านวน 32 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50 คิดเป็น  ร้อยละ 90.0 
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณี จดัขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Hip Bangkok กรุงเทพมหานคร ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมโดยภาพรวม จาก
ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 28 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.40 คิดเป็น  ร้อยละ 88.0 
3.2 การจัดอบรมความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     การจัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 39 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 คิดเป็น  ร้อยละ 89.4 
3.4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” 
     โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสรา้งสุข” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมดา้นผูสู้งอายุ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยภาพรวม จากผูต้อบ
แบบส ารวจ จ านวน 197 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.37 คิดเป็น  ร้อยละ 87.4 
3.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาอาชีพและต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาอาชีพและตอ่ยอดการยกระดับผลติภณัฑ์ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ท & สปา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 38 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.96 คิดเป็น ร้อยละ 79.2 
3.6 การจัดอบรมเยาวชนเพ่ือจัดต้ังชมรมริบบ้ินขาวในโรงเรียน จ.ชลบุร ี
     การจัดอบรมเยาวชนเพื่อจดัตัง้ชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน จ.ชลบุรี จัดขึ้น ระหว่างวันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 
54 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.81 คิดเป็น  ร้อยละ 96.2 
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณี 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณี จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 14 – 15 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยภาพรวม จากผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน 16 คน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.38 คิดเป็น  ร้อยละ 87.6 
3.8 การสัมมนาแลกเปลี่ยนบุคคลตัวอย่าง "เวทีคนเก่ง" ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง 
     สัมมนาแลกเปลี่ยนบุคคลตัวอย่าง "เวทีคนเก่ง" ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 
จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 100 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 คิดเป็น  ร้อยละ 89.4  
3.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2563 - 2565 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2563 – 2565 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4 – 6 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมซัน มารีน่า ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมโดยภาพรวม จาก
ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 33 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 คิดเป็น  ร้อยละ 89.4 
3.10 การจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนชมุชนต้นแบบด้านการพัฒนาอาชีพและต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิตอล 
     การจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอาชีพและต่อยอดการยกระดับผลติภัณฑ์ในยุคดิจติอล จดัขึ้น
ระหว่างวันท่ี 7 – 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี่ เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 70 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.01 คิดเป็น  ร้อยละ 80.2 
 
3.11 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี 
     ด าเนินการจัด จ านวน 4 รุ่น ดังนี้ 



     3.11.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี จดัขึ้นเมื่อวันศกุร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัด
ชลบุรี ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 35 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.40 คิดเป็น  ร้อยละ 88.0 
     3.11.2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวนัจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การเ์ด้น 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 36 คน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.31 คิดเป็น  ร้อยละ 85.2 
     3.11.3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดีรี
สอร์ท แอนด์ โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 
64 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56 คิดเป็น  ร้อยละ 91.2 
     3.11.4 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จดัขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยภาพรวม จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 60 คน พบว่า 
มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ 4.05 คิดเป็น  ร้อยละ 81.0 
3.12 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 
     ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ 4.37 คิดเป็น  ร้อยละ 87.4 
3.13 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน) 
     ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ 4.65 คิดเป็น  ร้อยละ 93.0 
3.14 โครงการสนับสนนุการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน) 
     ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ 4.81 คิดเป็น  ร้อยละ 96.2 
3.15 โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี 
     ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ 4.81 คิดเป็น  ร้อยละ 96.2 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1 การอบรมวิทยากรแกนน าเด็ก เยาวชนเพื่อส่งเสริมใหค้นรุ่นใหมร่่วมใจ

ต้านภัยค้าประเวณ ี
4.50 90.0 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณ ี

4.40 88.0 

3 การจัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.47 89.4 

4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสรา้งสขุ” 47.0 94.0 
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาอาชีพและต่อยอดการ

ยกระดับผลิตภณัฑ์ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
3.96 79.2 

6 การจัดอบรมเยาวชนเพื่อจดัตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน จ.ชลบุรี 4.37 87.4 
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการ

ค้าประเวณ ี
4.38 87.6 

8 การสัมมนาแลกเปลีย่นบุคคลตัวอย่าง “เวทีคนเก่ง” ที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพจากศูนย์เรยีนรู้ฯ 8 แห่ง 

4.47 89.4 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์กองคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ พ.ศ. 2563 – 2565 

4.47 89.4 

10 การจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอาชีพ
และต่อยอดการยกระดับผลิตภณัฑ์ในยุคดิจิตอล 

4.01 80.2 

11.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียตอ่
การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ภาคกลาง จังหวัดชลบรุ ี

4.40 88.0 

11.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียตอ่ 4.31 85.2 



การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

11.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียตอ่
การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

4.56 91.2 

11.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียตอ่
การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

4.05 81.0 

12 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 4.37 87.4 
13 โครงการสร้างชีวิตใหม่ใหส้ตรีและครอบครัว (104 วัน) 4.65 93.0 
14 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน) 4.81 96.2 
15 โครงการเสรมิสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตร ี 4.81 96.2 
 รวม 4.43 88.6 

 
สรุปความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
     พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจในทุกโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 4.43 คิดเป็น  ร้อยละ 
88.6 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

- มีการจัดท าสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยน าเสนอผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งแจ้งเวียนกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องภายในกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการที่
ต้องการให้ปรับปรุง 

การปรับปรุง 

1. ควรเพิ่มเวลาในการจัดกจิกรรม เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจ และเห็นตัวอย่างใน
การจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวไดม้ากขึน้ 

1. มีการเพิ่มเวทีเวลาในเวทีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์ในการ
จัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวของโรงเรียนน าร่อง หรือโรงเรียนท่ีประสบความส า
เร้จในการด าเนินการ รวมทั้งการถา่ยถอดประสบการณ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการจดัท านโยบายที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์การคา้ประเวณีในสังคมไทย  

2. มีการประชุมคณะกรรมการคุม้ครองและพัฒนาอาชีพเพื่อก าหนด
นโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ ์
การค้าประเวณีในปัจจุบันและเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ า
จังหวัด 

3. มแีนวทางในการบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานด้านการค้าประเวณ ี

3. ก าหนดแนวทางให้คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณีโดยบูรณา
การความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

4. ควรน าบุคคลตัวอย่างมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4. มีการเชิญวิทยากรทีม่ีประสบการณต์รงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

5. ควรมีการของบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของหนว่ยงาน 
และการน าไปสู่การปฏิบัต ิ

5. มีแผนในการพัฒนายุทธศาสตรข์ององค์กร ตลอดจนการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรในด้านการน ายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบตัิ 

6. ควรมีการขยายเครือข่าย และดงึความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการท างานในเรื่องชมรม
ริบบิ้นขาว 

6. มีแผนที่จะท างานร่วมกับกรมกจิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้สภาเด็กและ
เยาวชนเข้ามาเป็นแกนน าในการจดัตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
-ศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือในการจดัเก็บข้อมูลผูร้ับบริการตามแบบฟอรมที่ กคอ. ก าหนดในรูปแบบเดียวกันทุกศูนย์ฯ  



-ศูนย์ฯ มีผูร้ับผดิชอบในการจัดเกบ็ข้อมูลโดยตรง สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การติดตามผลผู้จบหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลาหลังจบแล้ว 1 เดือนและตดิตามเป็นระยะ 3 ครั้ง ซึ่ง
การติดตามไม่รวดเร็วนักเนื่องจาก ผู้จบท างานกระจดักระจาย บ้างกลับภูมลิ าเนา จึงใช้เวลาในการตดิตามและกรอกข้อมลู 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

จัดเก็บข้อมลูผ่าน application บนมือถือ ให้สามารถรายงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในการอบรมอาชีพหลักสตูรต่าง ๆ ภายในสถาบันและนอกสถาบันรายเดือนและรายไตร
มาส 
2. ฐานข้อมูลผู้ที่เข้ารับการอบรมอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ จากศูนย์ฯ ในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ : 4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑค์ุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิศิษฐ์ ผลดก 
                            ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ              

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์ 
                      นางสาวศลิษฏา  เทียมกลาง 

โทรศัพท์ :  0 2642 5045 โทรศัพท์ :   0 2642 5056 

ค าอธิบาย   
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award 

: PMQA)  เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมิน
องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ   เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น
ให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์ การด าเนินการ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรของ สค. ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะท างานพัฒนาองค์กรรายหมวด โดยมี
กองที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการรับผิดชอบแต่ละหมวด ดังนี้   

กพร.              เป็นเจ้าภาพ หมวด 1 
กยผ.              เป็นเจ้าภาพ หมวด 2 และ 4 
กสค. และ กคอ. เป็นเจ้าภาพ หมวด 3 
กสพ.              เป็นเจ้าภาพ หมวด 6 
สล.                เป็นเจ้าภาพ หมวด 5 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 
 ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1 มีแผนพัฒนาองค์กรรายหมวดที่รับผิดชอบ 
2 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรรายหมวดที่รับผิดชอบ ร้อยละ 50 
3 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรรายหมวดที่รับผิดชอบ ร้อยละ 60 
4 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรรายหมวดที่รับผิดชอบ ร้อยละ 70 
5 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรรายหมวดที่รบัผิดชอบ ร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

      

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามเกณฑ์คณุภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

5 5 5 0.25 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
     1. ประชุมคณะท างานฯ หมวด 3 
     2. จัดท าแผนฯ หมวด3 ร่วมกบั กสค. 
     3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูความพึงพอใจของโครงการทุกโครงการ 
      

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การจัดเก็บข้อมลูจากส่วนภูมภิาคค่อนข้างล่าช้า  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  จัดท าแบบประเมนิความพึงพอใจออนไลน์ให้ศูนย์เรยีนรู้ฯ                                   
และปรับรูปแบบให้ง่ายขึ้น 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. การประชุมคณะท างาน PMQA หมวด 3  
2. แผนปฏิบัติการ PMQA หมวด 3 
3. รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของทุกโครงการ 
4. ประกาศการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ 9 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศของหน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวพัชรี  ศุภดิษฐ ์
                      นางสาวศลิษฏา  เทียมกลาง 
 

โทรศัพท์ :  0 – 2642 - 5045   โทรศัพท์ :  0 – 2642 - 5051   
ค าอธิบาย 
สารสนเทศของหน่วยงาน หมายถึง การน าข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ทั้งภายในและภายนอกมา

ผ่านระบบการประมวลผล และแปลความหมาย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรม หมายถึง การน าเข้าข้อมลูในระบบกลางของกรม ในรูปโปรแกรม Excel ที่ก าหนด 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กลุ่ม/ฝ่ายมีการทบทวนและระบุข้อมูล/ฐานข้อมูลที่จ าเป็น/ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน 
2 จัดท ารายละเอียดของข้อมูล (รายการ ค าอธิบาย) ส่งตามก าหนด 
3 มีการส ารวจ/จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกและ 

บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลครบถว้น 
4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรม 
5 มีการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน ์

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ระดบัความส าเรจ็ของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน 

5 5 5 0.25 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
- ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อร่วมวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานระบบ  BI     
- การอบรมการใช้งานระบบ BI แก่เจ้าหน้าที่ตัวแทนแตล่ะกอง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- เจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่ม/ฝ่ายใหค้วามรว่มมือในการน าข้อมูลลงระบบ BI 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  การสอนใช้งานระบบยังไม่ทั่วถึง  มีเจ้าหน้าที่บางส่วนท่ีได้รับการอบรม          

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  เปิด user เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้งานระบบได้มากข้ึน    

หลักฐานอ้างอิง :  
การประชุมและอบรมระบบ BI  


