๑

คู่มือดำเนินกิจกรรม
สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้ำระวัง
และป้องกันปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
(ครู ก. ครู ข. และ ศปก.ต.)

จัดทำโดย
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

๒

คำนำ
กรมกิจ การสตรี และสถาบั นครอบครัว ในฐานะหน่ว ยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดาเนินการร่วมกับภาคี
เครื อข่ายที่เกี่ย วข้องในการขับ เคลื่ อนตามพระราชบัญ ญัติดัง กล่ าว ไปสู่ การปฏิบัติที่จริงจังและเป็นรูปธรรม
เพื่อเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างกลไก
ระดั บ ชุ ม ชน (ศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ส ามารถป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
(ศปก.ต.) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมี ศพค. ที่สามารถยกระดับเป็น ศปก.ต. แล้ว จานวน ๔๒ ศปก.ต. ครอบคลุม ๒๑
จังหวัด
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการคุ้ ม ครองบุ ค คลในครอบครั ว จากความรุ น แรง โดย
ให้ มีกิจ กรรมสร้ างภู มิ คุ้ม กั น ให้ ค รอบครั ว ในชุ มชนเพื่ อ เฝ้ า ระวัง และป้ อ งกัน ปัญหาความรุน แรงในครอบครั ว
ในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ ๒ กิจกรรมหลัก คือ ๑) การสร้างวิทยากรในระดับ
พื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการสร้างวิทยากร (ครู ก.) (ครู ข.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
เบื้ อ งต้ น และการส่ ง ต่ อ ตลอดจนการสร้ า งภูมิ คุ้ ม กั น ในครอบครัว ในชุม ชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ปั ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน แก่คณะทางาน ศปก.ต. และประชาชน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน ๒) ขยายจานวน ศปก.ต. เพื่อให้มี กลไกระดับ
ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญทีจะช่วยดูแลช่วยเหลือชุมชนในการตัดตอนปัญหาความรุ นแรงในระดับครอบครัว
ครอบคลุมทุกจังหวัด เป็นกลไกในการประสานงานของทีมสหวิชาชีพในการช่ว ยเหลื อและติดตามผลที่เ ข้า ถึง
ผู้ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงที
คู่มือดาเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในชุมชน (ครู ก. ครู ข. และ ศปก.ต.) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างความเข้าใจต่อการดาเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน การบริหารทรัพยากร และการรายงานผลการดาเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานจังหวัดในการการสร้างวิทยากรในระดับพื้นที่ และการจัดตั้งศปก.ต.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓

สำรบัญ

๑. แนวทางดาเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
๒. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.)
๓. งบประมาณและแหล่งทุน
๔. การรายงานผล แบบฟอร์มและตัวอย่าง
๕. ภาคผนวก

หน้ำ
๓
๘
๑๕
๑๕
๑๗

๔

โครงกำรคุ้มครองบุคคลในครอบครัวจำกควำมรุนแรง
กิจกรรมภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวในชุมชน โดย
บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน MOU และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
...........................................................................

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนโดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน MOU และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่
๑. การสร้ า งวิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ค รอบครั ว ในชุ ม ชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ปั ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน (ครู ก ครู ข)
๒. การสร้างกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและให้ความช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน (ศปก.ต.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัด ในการขับเคลื่ อนการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
๒. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพที ม สหวิ ช าชี พ ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
๓. เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพกลไกในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ ย กระดั บ เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.)
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกในชุมชน คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสามารถ
จัดการข้อมูลในพื้นที่ ผ่านการวางแผน วิเคราะห์ ดาเนินกิจกรรม และติดตามผลโดยการดาเนิน งานร่วมกับกลไก
สหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. มีกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
๒. มีวิทยากรระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
๓. กลไก ศพค. ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ด้ า นการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรง
ในครอบครัว และมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองให้แก่ ครอบครัวและชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๕

๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
และสามารถจั ดการข้อมูล ในพื้น ที่ ผ่ านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ดาเนินกิจกรรม และติดตามผลโดย
การดาเนินการร่วมกับกลไก สหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่
๑. สร้ำงวิทยำกร
ด้ำนควำมรุนแรงในครอบครัว

๒. สร้ำงกลไกระดับชุมชน
(ส่งเสริม ศพค. เป็น ศปก.ต.)

ทบทวนรูปแบบการทางานสหวิชาชีพ และ
เพิ่มเติมภารกิจให้ไปดาเนินการในจังหวัด

จัดตั้งคาสั่ง คณะทางาน ศปก.ต.
ที่ประสานการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ

✓ เป็น ครู ก
✓ เป็นเครือข่ายในการทางานกับ ศปก.ต.

จัดทาโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินอุดหนุน สค.

ขยำยผลองค์ควำมรู้สู่เครือข่ำย/ศปก.ต.

เข้ำร่วมพัฒนำศักยภำพคณะทำงำน ศปก.ต.

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
✓ สหวิชาชีพในจังหวัด
✓ ศพค. ที่สมัครใจเข้าร่วมยกระดับเป็น ศปก.ต.
✓ ทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด

เป็น ครู ข, ศปก.ต.

ทีมวิทยำกรด้ำนควำมรุนแรงใน
ครอบครัวเครือข่ำยสหวิชำชีพ

จัดกิจกรรมในชุมชน
ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน ให้แก่ครอบครัวในชุมชน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และติดตามผลความช่วยเหลือ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

แผนภูมแสดงกิจกรรมภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้ำระวังและป้องกัน
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวในชุมชนฯ

๖

แนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. สค.มีหนังสือถึง ๗๖ จังหวัดเพื่อขอความร่วมมือจังหวัดประสานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
เพื่อเชิญชวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว ฯ และมีความพร้อมที่จะสามารถขยายผลจัดตั้ง
เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.) จานวน ๘๗๘ อาเภอ
อาเภอละ ๑ ศพค. โดยให้จังหวัดประสาน ศพค. ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ เข้าร่วมโครงการ
- เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม ทั้งบุคลากรและสถานที่
- เป็นพื้นที่ที่มีการดาเนินงานที่โดดเด่นในการทางานจิตอาสาและการทางานด้านสังคม
- เป็นพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น/ดี
- เป็นพื้นที่ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร (กันยำยน – ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
..................................................................................................................................................................................
๒. สค. ขอความร่วมมือจังหวัด จัดสรรเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของ ศปก.ต. ที่ประสงค์
ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ (ศปก.ต. พื้นที่ใหม่) สาหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ ศปก.ต. เดิมอยู่แล้ว (๔๒ พื้นที่ ๒๑ จังหวัด)
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สค. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก ศปก.ต. ให้ต่อเนื่อง
ด้วย (งบอุดหนุน)
ระยะเวลำดำเนินกำร (พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ – มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
...................................................................................................................................................................................
๓. สค. ร่ ว มกับ ส านั ก งานกิจ การและโครงการในพระด าริ พ ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ า พัช รกิ ติ ย าภ า
สานักงานอัยการสู งสุด จัดประชุม ทบทวนการทางานทีมสหวิชาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการสร้างภูมิ คุ้ มกัน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สร้างครู ก)
ระยะเวลำดำเนินกำร (พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)
..................................................................................................................................................................................
๔. สค. จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ (สร้าง ครู ข) ภายในวงเงิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรรงบประมาณเฉลี่ยตามจานวน ศพค.ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ในจังหวัด) (งบดำเนินงำน)
ระยะเวลำดำเนินกำร (มีนำคม ๒๕๖๑)
..................................................................................................................................................................................
๕. จังหวัดจัดการอบรมขยายผลองค์ความรู้ให้กับ สหวิชาชีพในพื้นที่ คณะทางาน ศปก.ต. ทีมวิทยากรด้าน
ครอบครัวระดับจังหวัด ที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ที่เข้าร่วมโครงการ และเครือข่ายการทางานในระดับ
พื้นที่ (สร้าง ครู ข) โดยเชิญทีมวิทยากร (ครู ก.) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ ดังนี้
- การเฝ้าระวัง และป้องกัน คุ้มครองช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
และการประสานส่งต่อ

๗

- ด้านกฎหมายและกลไกการบั งคับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับกรณีความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
- การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (แนวทาง
การดาเนินงานตามเอกสารแนบ)
ระยะเวลำดำเนินกำร (เมษำยน - พฤษภำคม ๒๕๖๒)
...............................................................................................................................................................................
๖. ศพค. จัดทาสั่งคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
(ศปก.ต.) ที่ประสานความร่วมมือกับทีม สหวิชีพ เสนอประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
จังหวัดลงนามคาสั่ง และจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (สค. ๐๑) จาก สค.
ระยะเวลำดำเนินกำร (พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ - มกรำคม ๒๕๖๒)
...................................................................................................................................................................................
๗. ศปก.ต. เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน สค. เพื่อให้ พมจ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงระดับตาบลในพื้นที่
ระยะเวลำดำเนินกำร (มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๒)
..................................................................................................................................................................................
๘. ศปก.ต. ดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการทางานของ ศปก.ต. และบรรจุกิจกรรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่ บรรจุในแผนการดาเนินงานของ
ศปก.ต. ด้วย
ระยะเวลำดำเนินกำร (เมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๒)
...................................................................................................................................................................................
๙. ศปก.ต. จัดการถอดบทเรียนการดาเนินโครงการ และจัดทารายงานเสนอประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ระยะเวลำดำเนินกำร (มิถุนำยน - กรกฎำคม ๒๕๖๒)
...................................................................................................................................................................................
๑๐. สค. นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนกลไกการทางานระดับพื้นที่
ระยะเวลำดำเนินกำร (กรกฎำคม ๒๕๖๒)
...................................................................................................................................................................................
๑๑. จังหวัดจัดทาเล่มเอกสารรายงานและรวบรวมผลการขับเคลื่อน ศปก.ต. ให้ สค. รับทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำร (สิงหำคม ๒๕๖๒)
..................................................................................................................................................................................

๘

๙

ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน (ศปก.ต.)

๑๐

กำรขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต).
ควำมเป็นมำ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่กับคนไทยมาช้านาน แต่นับวันยิ่งจะมีความรุนแรง
ของปัญหามากยิ่งขึ้น บางเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัว บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกครอบครัว และชุมชนต้องเข้าไป
จัดการแก้ไข โดยคณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการเบื้องต้น
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ประสานส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ พมจ. เพื่อประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงต้องมีบทบาทในการติดตามการให้ความช่วยเหลือ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาคัญ มีความเร่งด่วน ต้องเข้าถึงปัญหาด้วย
ความรวดเร็ ว ทัน ต่อสถานการณ์ และผู้ ที่จะเข้าไปให้ ความช่ว ยเหลื อจะต้องมีความรู้เบื้ องต้น ที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การจัดการปัญหา อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการให้ความช่วยเหลือ การให้คาปรึกษา การส่งต่อหน่วยงาน
สหวิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ร้ อ งทุ ก ข์ เป็ น ต้ น และ
กระบวนการดาเนินงานต้องเป็นการดาเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ และจังหวัด
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในพื้ น ที่ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ พัฒนา
ศักยภาพกลไกในชุมชน (ศพค.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง และป้องกัน
ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ในชุ ม ชนให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความรุ น แรงในครอบครั ว และสามารถจั ด การข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ผ่ า นการวางแผน วิ เ คราะห์ ด าเนิ น กิ จ กรรม
และติ ด ตามผลโดยการด าเนิ น การร่ ว มกั บ กลไก สหวิ ช าชี พ และเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ จึ ง เห็ น ควรสนั บ สนุน ให้ มี
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.) ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ศพค. ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ
เยียวยา ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นได้
๒. เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
ติดตามผลการให้ ความช่ ว ยเหลื อ และสอดส่ องดูแล เฝ้ าระวังครอบครัว กลุ่ มเสี่ ยงและครอบครัว ที่ อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๓. เพื่อยกระดับ ขยายผลการทางานของ ศพค. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.)

๑๑

แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)
๑. กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
- มีการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
- ประสานเชิญ อปท. พมจ. เป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับตาบล
- ประสานเชิ ญ สหวิ ช าชี พ ในพื้ น ที่ เช่ น รพ.สต. โรงพยาบาลระดั บ ต าบล/อ าเภอ หรื อ จั ง หวั ด สถานี
ตารวจภูธร โรงเรียน/สถานศึกษา ที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งของชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อสม. อพม. สภาเด็ก
และเยาวชน ตารวจบ้าน ร่วมเป็นคณะทางาน
- จัดหาสถานที่ทาการ/พบปะพูดคุยที่เป็นหลักแหล่ง สามารถเป็นสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนได้
- จั ดทาคาสั่ งคณะทางานศูน ย์ ป ฏิบั ติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ระดับตาบล
(ศปก.ต.) เสนอประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลงนาม
- ประชุมคณะทางาน ศปก.ต. ประจาปี ไม่น้อยกว่า ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเสนอและรับทราบปัญหา หาแนวทาง
ในการวางแผน เฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
- ประชาสัมพันธ์องค์กร และบทบาทหน้าที่ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และเข้ามาใช้บริการ
- มีการบูรณาการการดาเนินกิจกรรมของ ศปก.ต. ร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่
๒. กำรจัดทำข้อมูลชุมชน
- รวบรวมข้อมูลที่สาคัญของชุมชนประกอบด้วยจานวนประชากร (ซึ่งควรจาแนกชาย หญิง ผู้สูงอายุ คนพิการ)
ครอบครัวหรือครัวเรือน ปัญหาสาคัญของชุมชน เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยาเสพติด เด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
- วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ จัดทาแผนที่เดินดินหรือสื่อรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- จัดเวทีคืนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และบูรณาการข้อมูลชุมชน ร่วมกัน
๓. กำรจัดทำแผนงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
- ประชุมคณะทางาน ศปก.ต. ร่วมกับ อปท. อาเภอ พมจ. ฯลฯ เพื่อเสนอปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ และ
หารือแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การบูรณาการการทางานร่วมกัน
- จัดทาแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับจังหวัด เช่น
๑) แผนกำรเฝ้ ำ ระวั ง และป้ อ งกั น ปั ญ หำควำมรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น แผนที่ มุ่ ง สร้ า งความรู้
ความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความรุนแรงในครอบครัว ความเสมอภาคในครอบครัว อาทิ “เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องของผัวเมีย
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งส่ ว นตั ว แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของทุ ก คน” “ภรรยาและลู ก ไม่ ใ ช่ ส มบั ติ ข องสามี ทุ ก คนมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละสิ ท ธิ

๑๒

ในการดาเนินชีวิต ” ทั้งนี้ รวมถึงการรณรงค์ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง กิจกรรมส่งเสริมความสั มพันธ์ อั นดี
ในครอบครัวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันการกระทาผิดซ้า เป็นต้น
๒) แผนกำรคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตำมเยี่ ย มบ้ ำ นผู้ ถู ก กระท ำและผู้ ก ระท ำควำมรุ น แรง
ในครอบครัว เป็นแผนที่มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น
การประชุมร่ ว มกับ ทีมสหวิช าชีพในระดั บ ตาบล/อาเภอ/จังหวัด หรือการใช้เทคโนโลยีเข้าช่ว ยด้ว ยวิธี case
conference อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าข้ อ มู ล สถานการณ์ ค รอบครั ว กลุ่ ม เสี่ ย งมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนดแนวทาง
การคุ้มครองช่ว ยเหลื อ การเยี่ ย มบ้ านครอบครัว ที่ มีปั ญหา ครอบครัว เสี่ ยง การเสริมพลั ง การให้ คาปรึ ก ษา
ทางจิ ต วิ ท ยาก การให้ ค าแนะน า การประสานส่ ง ต่ อ เคสไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเป็ น การช่ ว ยเหลื อ
อย่างต่อเนื่องจนผู้ประสบปัญหา สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ถูกกระทาซ้า
๔. กำรจัดกิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
- จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ตามแผนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อความรุน แรง
ในครอบครัว (ผลจากการสารวจความเสี่ยงฯ) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
๑) จัดตั้งโรงเรียนครอบครัวและดาเนินการตามหลักสูตรโรงเรียนครอบครัวให้แก่ทุกคนในชุมชน
๒) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ มิติหญิงชาย การเลี้ยงดูเด็กโดยปราศจากความรุนแรง
๓) การจัดตั้งและวางระบบศูนย์รับแจ้งเหตุระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล เช่น กลุ่มไลน์ไว้เพื่อประสาน
แจ้งเหตุ กาหนดเบอร์โทรศัพท์กลางในการรับแจ้งเหตุ ตั้งเวรประจาวันแต่ละระดับ สร้างเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวัง
ตามชุมชน/ซอย/คุ้มบ้าน การจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน เป็นต้น
๔) การฝึกอบรมพ่อแม่/คนในชุมชน เรื่องการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
๕) การพัฒนาเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เช่น การจัดค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรม
ชวนพ่อกลับบ้าน เปิดบ้านวัยใสใส่ใจเยาวชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการคัดเลือกกิจกรรมต้องสอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนด้วย
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ศปก.ต. ให้ประชาชนรับทราบและมารับบริการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
- จั ดการประชุม เพื่อวางแผนและหาแนวทางให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบปั ญหา (case conference)
ร่วมกับคณะทางาน ทีมสหวิชาชีพระดับพื้นที่
- ออกติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นครอบครั ว ที่ มี ค วามเสี่ ย งความรุ น แรงในครอบครั ว สอดส่ อ งดู แ ลเหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงในชุมชน
- รั บ ประสานติ ด ตามและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว
จากหน่ ว ยงานระดับ จั งหวัด ระดับ ประเทศ เช่น ๑๓๐๐, รพ.จว., พมจ., ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เป็นต้น

๑๓

๕. กำรถอดบทเรียนกำรเรียนรู้และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
- จั ด เวที ถ อดบทเรี ย นการด าเนิ น งานของ ศปก.ต. เพื่ อ ทบทวนปั ญ หา อุ ป สรรค ปั จ จั ย ความส าเร็ จ
และแนวทางการดาเนินงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะทางาน ศปก.ต.
- รายงานผลการด าเนิ น งาน ของ ศปก.ต. ทั้ ง การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรง
ในครอบครัว ให้ พมจ., คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด และ สค. เพื่อรับทราบ
๖. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่เข้ำถึงประชำชนและผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร
- จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
- วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ นามาปรับปรุงระบบการให้บริการของ ศปก.ต.
๗. งบประมำณในกำรดำเนินกำร
- จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันคอบครัวหรือ
จัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เช่น เงินอุดหนุน ของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) , เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุน
ผู้สูงอายุ หรือกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นต้น
๘. ระยะเวลำดำเนินกำร
- ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๙. จำนวนเป้ำหมำย
- จัดตั้ง ศปก.ต. เฉพาะ ศพค. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมดาเนินการอย่างน้อยอาเภอละ ๑ พื้นที่
รวมทั้งหมด ๘๗๘ อาเภอ
๑๐. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
- พัฒนากลไก ศปก.ต. ให้มีศักยภาพเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ แก่
ครอบครัวและชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ได้พื้นที่ต้นแบบ “วิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนและหลักนิติธรรมให้แก่ครอบครัวและชุมชน”
- กลไก ศพค. มีศักยภาพ สามารถยกระดับเป็น ศปก.ต.
- ชุมชนมีส่วนร่วม ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้เองและสามารถ
จัดการข้อมูลในพื้นที่ ผ่านการวางแผน วิเคราะห์ ดาเนินกิจกรรม และติดตามผลลโดยการดาเนินการร่วมกับกลไก
สหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่
ทั้งนี้ ตัวอย่ำง แบบสำรวจควำมพึงพอใจ และตัวอย่ำงโครงกำรเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว (สค.) สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก

๑๔

แผนผังแสดงกระบวนกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)
ประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างคณะทางาน
ศพค.
ในการยกระดับเป็น ศปก.ต.
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ร่วมกับสหวิชาชีพในพื้นที่ (รพ.สต.,โรงเรียน, สถานีตารวจ ฯลฯ)
จัดทาคาสั่งคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.)
เสนอประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวจังหวัดลงนามคาสั่ง
จัดทาข้อมูลชุมชน
จัดทาแผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
แผนการเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

แผนการคุ้มครองช่วยเหลือและติดตามเยี่ยมเยือน
ผู้ถูกกระทาและผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว

จัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน สค. (สค. ๐๑)
จัดกิจกรรมตามแผน
ถอดบทเรียนการเรียนรู้และการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงาน

๑๕

งบประมำณและแหล่งทุน
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน MOU และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้จังหวัดดาเนินการ ๒ กิจกรรม
หลัก จากงบประมาณ ๒ ส่วน ได้แก่
๑. จัดประชุดถ่ายทอดองค์ความรู้และภารกิจให้กับสหวิชาชีพระดับจังหวัด ทีมวิทยากรด้านครอบครัว
ระดับจังหวัด และคณะทางาน ศปก.ต. (ศพค.ที่ประสงค์สมัครเป็น ศปก.ต.) เพื่อสร้างวิทยากรในการถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่ องการภูมิคุ้มกัน ให้ ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้ าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในชุ ม ชน การช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น และการประสานส่ ง ต่ อ ผู้ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว (ครู ข)
งบประมาณในการดาเนินงาน เป็นงบดาเนินงาน ที่ สค. ดาเนินการโอนให้จังหวัดเบิกจ่ายแทนกั น เฉลี่ยประมาณ
๖๕,๐๐๐ บาท/จังหวัด (งบประมาณ สค. โอนให้จังหวัดเบิกจ่ายแทนกัน ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นกลไกศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน (ศปก.ต.) คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยการสร้างกลไกการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน (ศปก.ต.) โดยงบประมาณ
ในการขับเคลื่อน ศปก.ต. เป็นงบอุดหนุน (เงินอุดหนุน สค.) ซึ่ง ศปก.ต. ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต้องเขียนโครงการ (สค. ๐๑ ) เสนอ สนง.พมจ. เพื่อเข้ารับการพิจารณาเงินอุดหนุน ทั้งนี้ สค. ได้ กรอบกิจกรรม
สาหรับ ศปก.ต. ในแนวทางการจั ดกิจ กรรมส าหรับศูนย์พัฒ นาครอบครัว ในชุมชน ปี ๒๕๖๒ (สามารถศึ ก ษา
รายละเอี ย ดได้ จ ากแนวทางปฏิ บั ติ ง านด้ า นครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๖๒) และขอความร่ ว มมื อ จั ง หวั ด สนั บ สนุน
งบประมาณให้กับ ศพค. ที่ ประสงค์จะพัฒนาเป็น กลไก ศปก.ต. ในลาดับต้นๆ โดยตัวอย่างโครงการ (สค.๐๑
สามารถศึกษาได้จากภาคผนวก ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่)
กำรรำยงำนผล แบบฟอร์มและตัวอย่ำง
การรายงานผลการดาเนิ นกิจ กรรม กาหนดให้ มีการรายงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และกิจกรรมขับเคลื่อน ศปก.ต. โดยรูปแบบการรายงานเป็นการรายงานผลในระดับจังหวัด
และรายงานผลของ ศปก.ต. ทั้งนี้รายงานทั้ง ๒ กิจกรรม สค.ขอความกรุณาจังหวัด รวบรวมผลการดาเนินงานและ
รายงานให้ สค. รับทราบ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
๑. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระดับจังหวัด
๑) แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ (รายงานทุกไตรมาส) แบบ ศปก.๑
๒) แบบรายงานผลการจัดการอบรมขยายองค์ความรู้ให้กับคณะทางาน ศพค. ที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ และเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ (สร้าง ครู ข) (รายงานเมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ) แบบ ศปก.๒
๓) รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ศปก.ต. ภาพรวมระดับจังหวัด แบบ ศปก.๓
๒. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ศปก.ต.
๑) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ศปก.ต. แบบ ศปก.ต ๑
๒) ข้อมูลสรุปความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน แบบ ศปก.ต ๒

๑๖

๓) แผนการดาเนินงาน แบบ ศปก.ต ๓
๔) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน แบบ ศปก.ต ๔
๕) สรุปผลการถอดบทเรียนการดาเนินงาน ศปก.ต. แบบ ศปก.ต ๕
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและตัวอย่ำงศึกษำได้ในภำคผนวก หรือ สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก

๑๗

ภำคผนวก

๑๘

ตัวอย่ำงโครงกำรขอสนับสนุนเงินอุดหนุน สค. (สค.๐๑) ตั้งใหม่
แบบขอรับเงินอุดหนุน
สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

(แบบ สค.๐๑)

โปรดกรอกข้อความแสดงความจานงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนของสานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม ศูนย์พัฒนาครอบครัในชุมชนตาบลกอไก่
ที่ตั้ง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่ อาเภอขอไข่ จังหวัดขอขวด
รหัสไปรษณีย์ ๑๒๓๔๕
๑.๒ ชื่อประธานองค์กร/หัวหน้ากลุ่ม/นายกสมาคม/หัวหน้าชมรม
นายสุข สมใจ
อายุ ๖๓ ปี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๘๑๒๓๔๕๖๗๘
๑.๓ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.๒๕๖๐ จานวนสมาชิกในปัจจุบัน ๒๐ คน
๑.๔ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรมของท่านมีโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือไม่
 ไม่มี
 มี อายุการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ/คณะทางาน ๔ ปี
มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ/คณะทางานตามวาระครั้งล่าสุด
เมื่อ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๕ มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานหรือไม่
 ไม่มี
 มี ปีละ ๒ ครั้ง
๑.๖ วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้งองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม คือ
๑.๖.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
๑.๗ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม มีแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านสตรี และครอบครัว ในปี ๒๕๕๘
หรือไม่
 มี
 ไม่มี
ถ้ามี จานวน ๒
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๑.๗.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตาสับปะรด ชมรมริบบิ้นสีขาว
มีกาหนดดาเนินการเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๗.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหมอใจ คุ้มครองภัย ห่างใกลความรุนแรง
มีกาหนดดาเนินการเมื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๙

(แบบ สค.๐๑)
-๒๒. ข้อมูลโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุน
๒.๑ ชื่อโครงกำร “ยกระดับศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกัน
กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)”
๒.๒ หลักกำรและเหตุผล/ควำมสำคัญของปัญหำ
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุนภาพคน เป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่ม
เพาะคุ ณ ลั ก ษณะที่ ง ดงามของความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ กั บ สั ง คม เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ เ กิ ด เติ บ โต
จนเข้าสู่วัยชรา จนตาย ชีวิตจะมีความสุขหรือทุกข์ส่วนหนึ่งวางอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวและสังคมภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบครอบครัว ในปัจจุบันครอบครัวประสบปัญหามากมาย
อาทิ สมาชิ ก ครอบครั ว ไม่ มี เ วลาดู แ ลเอาใจใส่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ทั้ ง ผู้ สู ง อายุ แ ละเด็ ก บางครอบครั ว
ทิ้งเด็กให้อาศัยอยู่ตามลาพังกับผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวไม่ทาบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร
ทิ้งให้บุตรอยู่กับเพื่อน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานาน พ่อแม่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ ลู ก
ใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งจากการสารวจของผลการสารวจพฤติกรรมของพ่อแม่ใน
การเลี้ ย งดู ลู ก ที่ มี อ ายุ ๐ ๑๒ ปี ของ Amarin Baby and kids Poll ในปี ๒๕๕๙ พบว่ า พ่ อ แม่ ก ว่ า ร้ อ ยละ
๓๐ มีเวลาอยู่กับลูกเพียงวันละ ๔ ชั่วโมง โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์ แท็บเลต มือถือ
พบพ่อแม่ ร้อยละ ๕๙ ปล่อยให้ลูกอยู่ใช้แท็บเล็ต ตั้งแต่อายุน้อยกว่า ๓ ขวบ อีกทั้งจากการสารวจสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัวไทยของตาบลกอไก่ พบว่าครอบครัวประสบปัญหาด้านสัมพันธภาพ มีการแสดงความ
รักความเอาใจใส่ระหว่างกันและมีการสื่อสารที่มีคุณภาพน้อย ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นอกจากปั ญ หาด้ า นการท าบทบาทและสั ม พั น ธภาพระหว่ า งกั น ในครอบครั ว แล้ ว ครอบครั ว
ยั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดสะสมในครอบครั ว
บางครอบครั ว หั น ไปพึ่ ง พิ ง สุ ร า ยาเสพติ ด การพนั น น าไปสู่ ก ารเกิ ด ปั ญ หาทะเลาะเบาะแว้ ง ในครอบครั ว
จนบางครั้งเกิดการลงมือทาร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บ เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยตาบล
กอไก่ พบเหตุการณ์ส ามีเสพยาเสพติดและทาร้ายร่างกายภรรยาและลู ก บ่ อยครั้ง บางเหตุการณ์ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตาบลกอไก่ ได้รับการประสานจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้
เข้าไปดาเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น เข้าไปไกล่เกลี่ย ติดตามพฤติกรรมผู้กระทาไม่ให้กระทาซ้า ซึ่งหลายเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้ประสบปัญหามักไม่เข้ามาแจ้งให้คณะกรรมการ ศพค. ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อปท.
ในท้องที่ทราบ จะเข้าไปแจ้งเหตุในจังหวัด หรือโทรไปแจ้งเหตุที่ สายด่วน ๑๓๐๐ มูลนิธิปวีณา เป็นต้น
ในการเข้าไประงับ เหตุเบื้ องต้น ตามที่ได้รับการประสานจาก พมจ. พบว่า การทางานไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากคณะทางาน ศพค.ก่อไก่ ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการทางาน

๒๐

(แบบ สค.๐๑)
-๓ในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีควา มรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่ อ ความรุ น แรงในครอบครั ว ยั งมีทัศนคติ ที่ว่ า เรื่องผั ว เมียเป็ นเรื่ องส่ ว นตัว บุคคลภายนอกไม่ ค วร
เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้คณะทางาน ศพค. และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และให้การทางานในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ลดความรุนแรงในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงข้อมูล จึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมชนตาบลกอไก่
ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นกลไกในพื้นที่ในการป้องกัน
เฝ้ าระวัง แก้ไขปั ญหาความรุ น แรงในครอบครัว ประสาน ส่ งต่อ ให้ ความช่ว ยเหลื อเบื้องต้น ผู้ ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงเป็นกลไกในการ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับตาบลให้เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพ
ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
๒.๓ วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๓.๑. เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ศพค. ให้มีความรู้ความเข้าในต่อการป้องกัน เฝ้าระวัง
ช่วยเหลือ เยียวยาเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๒.๓.๒. เพื่ อ สร้ า งกลไกเฝ้ า ระวั ง ป้ องกั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ส่ งต่ อและแก้ ไขปั ญ หา
ความรุนแรงในพื้นที่ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และสอดส่องดูแล เฝ้าระวังครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว
ที่อาจได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๒.๓.๓. เพื่อยกระดับ การทางานของ ศพค. ให้ เป็นศูนย์ปฏิบั ติ การเพื่ อ ป้ องกั นการกระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.)
๒.๔ กลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔.๑. คณะกรรมการ ศพค. จานวน ๒๐ คน
๒.๔.๒. ครอบครัวทั่วไป จานวน ๑๐๐ ครอบครัว
๒.๔.๓. สมาชิกครอบครัวที่มีความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐ คน
๒.๔.๔ สมาชิกครอบครัวทั่วไป จานวน ๒๐ คน
๒.๕ สถำนที่จัดกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่

๒๑

(แบบ สค.๐๑)
-๔๒.๖ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำร (กรุ ณ ำชี้ แ จงรำยละเอี ย ดเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล วิ เ ครำะห์ ก ำ รใช้
งบประมำณ เช่น สถำนที่ดูงำน หัวข้อวิชำ เป็นต้น) แนบกำหนดกำร
๑. ประชุมคณะทางาน ศพค. และสหวิชาชีพระดับตาบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการ
จัดตั้ง ศปก.ต. และจัดทาคาสั่ง คณะทางาน ศปก.ต.
๒. สารวจข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ ครอบครัว
๓. วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ความเสี่ ย งความรุ นแรงในครอบครั ว จั ดท าข้ อมู ล แผนที่ เดิ นดิ น ส าหรั บ
คณะทางาน ศปก.ต. ใช้ในการติดตามการทางาน
๔. คืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวางแผนการดาเนินงานของ ศปก.ต.
๕. จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครั ว โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และสวัสดิการที่จาเป็นสาหรับครอบครัว รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหา ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จัก ศปก.ต.
๖. จั ด ประชุ ม case conference ร่ ว มกั บ คณะท างาน ศปก.ต. สหวิ ช าชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ศปก.
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๗. ประชุมถอดบทเรียน เพื่อทบทวนผลการทางาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ทางาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางาน ศปก.ต. ในปีต่อๆ ไป
๘. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ศปก.ต.
๒.๗ ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ตั้งแต่เดือน ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาดาเนินการ ๓ วัน
๒.๘ งบประมำณที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกรมกิจกำรตรีและสถำบันครอบครัว
จำนวน ๓๔,๓๐๐ บำท (สำมหมื่นสี่พันสำมร้อยบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม/ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กำรสำรวจข้อมูลควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
๑) ค่าเอกสารแบบฟอร์มแบบสอบถาม จานวน ๑๐๐ ชุด x ๓ หน้า x ๑ บาท
๓๐๐ บาท
๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลและมวลผล ๑๐๐ ชุด x ๓ หน้า X ๕ บาท ๑,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ
๑,๔๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๒๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ
๒,๐๐๐ บาท
๓) ค่าวิทยากร จานวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๑,๘๐๐ บาท

๒๒

(แบบ สค.๐๑)
-๕๔) ค่าวิทยากรกลุ่มย่อย จานวน ๓ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๕) ค่าจัดทาเอกสาร จานวน ๒๐ ชุด x ๒๐ บาท
๖) ค่าวัสดุ จานวน ๒๐ คน x ๒๐ บาท

๒,๗๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๘,๗๐๐ บำท
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว
๑) ค่าอาหาร จานวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ
๕,๐๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน จานวน ๕๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ
๓,๕๐๐ บาท
๓) ค่าวิทยากร จานวน ๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๑ ชั่วโมง
๑,๘๐๐ บาท
๔) ค่าวิทยากรกลุ่ม จานวน ๖ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๕,๔๐๐ บาท
๕) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน ๕๐ คน x ๒๐ บาท x ๑ ชุด
๑,๐๐๐ บาท
๖) ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๕๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ ชุด
๑,๕๐๐ บาท
๗) ค่าอุปกรณ์ฐานกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ จานวน ๕๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ ชุด
๑,๕๐๐ บาท
๘) ค่าป้ายไวนิล จานวน ๑ ชิน้ x ๖๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐,๓๐๐ บำท
กิจกรรมที่ ๔ กำรประชุมถอดบทเรียนกำรทำงำน ศปก.ต.
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒๐ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ
๗๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๒๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ
๒,๐๐๐ บาท
๓) ค่าจัดทาเอกสาร จานวน ๒๐ ชุด x ๒๐ บาท
๔๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุ จานวน ๒๐ คน x ๒๐ บาท
๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๐๐ บำท
๒.๙ ในกรณีที่สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบ ไม่สำมำรถสนับสนุนงบประมำณได้อย่ำงพอเพียงผู้
ขอรับกำรสนับสนุนสำมำรถมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด(ด้ำนกองทุนสวัสดิกำรสังคม) มูลนิธิ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หรือไม่ ถ้ำมี โปรดระบุ
๒.๙.๑ การสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๙.๒ การสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอาเภอขอไข่ สถานีตารวจภูธรอาเภอขอไข่

๒๓

(แบบ สค.๐๑)
-๖๒.๙.๓ สนับสนุนเครื่องดนตรีสาหรับกิจกรรมสันทนาการ จากห้างหุ้นส่วนจากัดน้องไก่
๒.๙.๔ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค นมผงสาหรับเด็ก ในการเยี่ยมบ้าน จากร้านสะดวกซื้อในชุมชน
๒.๙.๕ การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่
๒.๑๐ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
จานวน ๑๐๐ ครอบครัว ๕๐ คน
๒.๑๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ:ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๑. ศพค. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเป็น ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตาบล
๒. ชุมชนมีข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชน
๓. ครอบครัวในชุมชนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๓. ชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และรู้จัก ศปก.ต.
๔. ชุมชนมีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่
๒.๑๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒.๑๓ หำกท่ำนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนี้เสร็จแล้ว ท่ำนมีแผนในกำรพัฒนำต่อยอดกำรทำงำนในอนำคต
หรือไม่อย่ำงไร
ศปก.ต.จะขับเคลื่อนการทางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่ ต่อไปร่วมกับ รพสต. โรงพยาบาล สถานีตารวจภูธร โรงเรียน สภาเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และ พมจ. โดยจะขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานจาก อบต. โรงพยาบาล สถานีตารวจ บ้านพักเด็ก
และเยาวชน หรือพมจ. สาหรับการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมป้องกันจะดาเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของคนในพื้นที่ และจัดให้การรณรงค์สร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ ศปก.ต. แทรกไปในกิจกรรม
สาคัญของตาบล เช่น กีฬาต้านภัยยาเสพติด วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

ลงชื่อ

ผู้ยื่นคาขอ

(นายสุข สมใจ)
ตาแหน่ง ประธานคณะทางาน ศปก.ต.กอไก่

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสุข เสรี)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่

๒๔

แผนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร “ยกระดับศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติกำร
เพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)”
กิจกรรม
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
๑. ประชุมคณะทางาน ศพค. และสหวิชาชีพระดับตาบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และ
กระบวนการจัดตั้ง ศปก.ต. และจัดทาคาสั่ง คณะทางาน ศปก.ต.
๒. สารวจข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ ครอบครัว
๓. วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จัดทาข้อมูลแผนที่เดินดิน
สาหรับคณะทางาน ศปก.ต. ใช้ในการติดตามการทางาน
๔. คืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวางแผนการดาเนินงานของ ศปก.ต.
๕. ประสานเชิญวิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๖. จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
๗. จัดประชุม case conference เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว
๘. ประชุมถอดบทเรียน

๒๕

กำหนดกำรโครงกำร “ยกระดับศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติกำร
เพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)”

กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
๐๘.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รายงานสถานการณ์ด้านสังคมของชุมชนกอไก่
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแงในครอบครัวเบื้องต้น
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง ภูมิคุ้มกันที่สาคัญสาหรับครอบครัวในการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฐานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กำรประชุมถอดบทเรียนกำรทำงำน ศปก.ต.
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค โอกาส ในการทางาน ศปก.ต.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๒๖

ตัวอย่ำงโครงกำรขอสนับสนุนเงินอุดหนุน สค. (สค.๐๑) โครงกำรต่อยอด (แบบ สค.๐๑)
แบบขอรับเงินอุดหนุน
สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
โปรดกรอกข้อความแสดงความจานงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนของสานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ตาบลกอไก่
ที่ตั้ง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่ อาเภอขอไข่ จังหวัดขอขวด
รหัสไปรษณีย์ ๑๒๓๔๕
๑.๒ ชื่อประธานองค์กร/หัวหน้ากลุ่ม/นายกสมาคม/หัวหน้าชมรม
นายสุข สมใจ
อายุ ๖๓ ปี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๘๑๒๓๔๕๖๗๘
๑.๓ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.๒๕๖๐ จานวนสมาชิกในปัจจุบัน ๒๐ คน
๑.๔ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรมของท่านมีโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือไม่
 ไม่มี
 มี อายุการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ/คณะทางาน ๔ ปี
มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ/คณะทางานตามวาระครั้งล่าสุด
เมื่อ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๕ มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานหรือไม่
 ไม่มี
 มี ปีละ ๒ ครั้ง
๑.๖ วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้งองค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม คือ
๑.๖.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
๑.๖.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับตาบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครอบครั ว และการคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว
(แบบ สค.๐๑)

๒๗

-๒๑.๖.๓ เพื่อเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ให้ ความช่ว ยเหลื อเบื้องต้น ส่ งต่อและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และสอดส่องดูแล เฝ้าระวังครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวที่
อาจได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๑.๗ องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรม มีแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านสตรี และครอบครัว ในปี ๒๕๕๘
หรือไม่
 มี
 ไม่มี
ถ้ามี จานวน ๒
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๑.๗.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตาสับปะรด ชมรมริบบิ้นสีขาว
มีกาหนดดาเนินการเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๗.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหมอใจ คุ้มครองภัย ห่างใกลความรุนแรง
มีกาหนดดาเนินการเมื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. ข้อมูลโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุน
๒.๑ ชื่อโครงกำร “ศปก.ต.ร่วมใจ สร้ำงภูมิคม
ุ้ กันภัยควำมรุนแรงในครอบครัว”
๒.๒ หลักกำรและเหตุผล/ควำมสำคัญของปัญหำ
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุนภาพคน เป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและ
บ่ ม เพาะคุ ณ ลั ก ษณะที่ ง ดงามของความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ กั บ สั ง คม เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ เ กิ ด เติ บ โต
จนเข้าสู่วัยชรา จนตาย ชีวิตจะมีความสุขหรือทุกข์ส่วนหนึ่งวางอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวและสังคมภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบครอบครัว ในปัจจุบันครอบครัวประสบปัญหามากมาย
อาทิ สมาชิ ก ครอบครั ว ไม่ มี เ วลาดู แ ลเอาใจใส่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ทั้ ง ผู้ สู ง อายุ แ ละเด็ ก บางครอบครั ว
ทิ้งเด็กให้อาศัยอยู่ตามลาพังกับผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวไม่ทาบทบาทหน้าที่ ที่เหมาะสม ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร
ทิ้งให้บุตรอยู่กับเพื่อน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานาน พ่อแม่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ ลู ก
ใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งจากการสารวจของผลการสารวจพฤติกรรมของพ่อแม่ใน
การเลี้ ย งดู ลู ก ที่ มี อ ายุ ๐ ๑๒ ปี ของ Amarin Baby and kids Poll ในปี ๒๕๕๙ พบว่ า พ่ อ แม่ ก ว่ า ร้ อ ยละ
๓๐ มีเวลาอยู่กับลูกเพียงวันละ ๔ ชั่วโมง โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์ แท็บเลต มือถือ
พบพ่อแม่ ร้อยละ ๕๙ ปล่อยให้ลูกอยู่ใช้แท็บเล็ต ตั้งแต่อายุน้อยกว่า ๓ ขวบ อีกทั้งจากการสารวจสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัวไทยของตาบลกอไก่ พบว่าครอบครัวประสบปัญหาด้านสัมพันธภาพ มีการแสดงความ
รักความเอาใจใส่ระหว่างกันและมีการสื่อสารที่มีคุณภาพน้อย ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

๒๘

(แบบ สค.๐๑)
-๓นอกจากปั ญหาด้านการทาบทบาทและสั มพันธภาพระหว่างกันในครอบครัว แล้ ว ครอบครัว
ยั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดสะสมในครอบครั ว
บางครอบครั ว หั น ไปพึ่ ง พิ ง สุ ร า ยาเสพติ ด การพนั น น าไปสู่ ก ารเกิ ด ปั ญ หาทะเลาะเบาะแว้ ง ในครอบครั ว
จนบางครั้งเกิดการลงมือทาร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บ เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
ตาบลกอไก่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.)ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมการ ศปก.ต. ได้มีการส ารวจสถานการณ์ ความเสี่ ยงความรุน แรงในครอบครัว พบว่า ชุมชนมี
ครอบครัวที่มีความเสี่ยงจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวจานวนมาก โดยปัจจัยความเสี่ยงความรุนแรงส่วนมากเกิด
จากผู้นาครอบครัวมักดื่มสุราจนเมามายและมักทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาและลูก พบ ๓ ครอบครัวที่มีเด็กหญิง
อาศัยอยู่เพียงลาพังกับตายายและน้าชาย และพบ ๑ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัวที่สุ่มเสี่ยง
เสพยาเสพติด
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศปก.ต. ได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการตาสั บ ปะรด ชมรมริ บ บิ้ น สี ข าวขึ้ น
โดยกิ จ กรรมในโครงการได้ แ ก่ การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด อาสาสมั ค รทั้ ง ในชุ ม ชนและโรงเรี ย นเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย ง
ความรุนแรงในครอบครัว จัดให้มีการเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีความเสี่ยงความรุนแรง ให้คาปรึกษาและแนวทาง
ในการขอรับความช่วยเหลือหากเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ์ โดยเชิญสมาชิกครอบครัวทั้งครอบครัวปกติและครอบครัวเสี่ยงมาร่วมกิจกรรม มีการให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ สิทธิและสวัสดิการตามพรบ. เทคนิควิธีการเลี้ยงลูก
ในยุค ๔.๐ และการสร้างการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่า เกิดอาสาสมัคร
จานวน ๒๐ คน และชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน ๑ แห่ง คอยให้ความช่วยเหลือและติดตามเยี่ยมบ้านจานวน ๑๐
ค ร อ บ ค รั ว ร ว ม ถึ ง มี ค ร อ บ ค รั ว ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ค ร อ บ ค รั ว สั ม พั น ธ์ จ า น ว น ๓ ๐ ค ร อ บ ค รั ว
โดยครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะให้ ศปก.ต. ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่องต่อไป
๒.๓ วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๓.๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว
๒.๓.๒. เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวในชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๒.๓.๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง ผลกระทบและ
แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒.๓.๔. เพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่

(แบบ สค.๐๑)

๒๙

-๔๒.๔ กลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔.๑. คณะกรรมการ ศปก.ต. อาสาสมัครตาสับปะรด ชมรมริบบิ้นขาว จานวน ๒๐ คน
๒.๔.๒. สมาชิกครอบครัวที่มีความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๒๐ คน
๒.๔.๓. สมาชิกครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุ ๖ - ๑๐ ปี จานวน ๒๐ คน
จานวน ๖๐ ราย
๒.๕ สถำนที่จัดกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่
๒.๖ ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร (กรุณำชี้แจงรำยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลวิเครำะห์กำรใช้
งบประมำณ เช่น สถำนที่ดูงำน หัวข้อวิชำ เป็นต้น) แนบกำหนดกำร
๑. ประชุมคณะทางาน ศปก.ต. กอไก่ และอาสาสมัครตาสับปะรด และชมรมริบบิ้นขาว
๒. วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวและทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. คืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว
๔. ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นครอบครั ว ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมครอบครั ว สั ม พันธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และนาข้อมูลมาประชุมคณะทางาน ศปก.ต. ร่วมกันเพื่อทบทวนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
๕. ประสานเชิญวิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนในการจัดกิจกรรม
๖. จั ด กิ จ กรรมครอบครั ว สั ม พั น ธ์ ปี ๒ โดยเน้ น ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย และสวั ส ดิ ก าร
ที่จาเป็นสาหรับครอบครัว รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหา
๗. เดิ น รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนรู้ จั ก ศปก.ต. และชมรมริ บ บิ้ น ขาว และสร้ า ง
ความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครั ว เป็นเรื่องของทุกคน ภรรยา
และลูกไม่ใช่สมบัตของสมี การกระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ร่วมกับเครือข่ายสหวิชาชีพ
๘. ประชุมถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางาน ศปก.ต. ในปีต่อๆ ไป
๒.๗ ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ตั้งแต่เดือน ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาดาเนินการ ๓ วัน
๒.๘ งบประมำณที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกรมกิจกำรตรีและสถำบันครอบครัว
จำนวน ๓๙,๘๐๐ บำท (สำมหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม/ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ คืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวำงแผนปฏิบัติกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยควำมรุนแรงในครอบครัว
๑) ค่าอาหาร จานวน ๔๐ คน x ๘๕ บาท x ๑ มื้อ
๓,๔๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน จานวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ
๑,๐๐๐ บาท
๓) ค่าวิทยากร จานวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๑,๘๐๐ บาท

๓๐

(แบบ สค.๐๑)
-๖๔) ค่าวิทยากรกลุ่ม จานวน ๓ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๕) ว่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ ชุด

๑,๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บำท

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ปี ๒
๑) ค่าอาหาร จานวน ๖๐ คน x ๘๕ บาท x ๑ มื้อ
๕,๑๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน จานวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ
๓,๐๐๐ บาท
๓) ค่าวิทยากร จานวน ๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๕,๔๐๐ บาท
๔) ค่าวิทยากรกลุ่ม จานวน ๖ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง
๕,๔๐๐ บาท
๕) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ ชุด
๑,๕๐๐ บาท
๖) ค่าอุปกรณ์ฐานกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ จานวน ๖๐ คน x ๔๐ บาท x ๑ ชุด
๒,๔๐๐ บาท
๗) ค่าป้ายไวนิล จานวน ๑ ชิน้ x ๖๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐ บำท
กิจกรรมที่ ๓ กำรเดินรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักฯ
๑) ค่าอาหารจานวน ๔๐ คน x ๘๕ บาท x ๑ มื้อ
๓,๔๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๔๐ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ
๑,๔๐๐ บาท
๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์
๒,๐๐๐ บาท
๔) ค่าป้ายไวนิล
๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๗,๔๐๐ บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐ บำท
๒.๙ ในกรณีที่สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบ ไม่สำมำรถสนับสนุนงบประมำณได้อย่ำงพอเพียงผู้
ขอรับกำรสนับสนุนสำมำรถมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด(ด้ำนกองทุนสวัสดิกำรสังคม) มูลนิธิ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หรือไม่ ถ้ำมี โปรดระบุ
๒.๙.๑ การสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๙.๒ การสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอาเภอขอไข่ สถานีตารวจภูธรอาเภอขอไข่
๒.๙.๓ สนับสนุนเครื่องดนตรีสาหรับกิจกรรมสันทนาการ จากห้างหุ้นส่วนจากัดน้องไก่
๒.๙.๔ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค นมผงสาหรับเด็ก ในการเยี่ยมบ้าน จากร้านสะดวกซื้อในชุมชน
๒.๙.๕ การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่
๒.๑๐ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
จานวน ๑๐๐ คน ๓๐ ครอบครัว

๓๑

-๗๒.๑๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ:ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๑. ครอบครัวในชุมชนมีความรู้และทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว
๒. ครอบครัวในชุมชนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง ผลกระทบและ
แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๓. ชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และรู้จัก ศปก.ต.
๔. มีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
๒.๑๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒.๑๓ หำกท่ำนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนี้เสร็จแล้ว ท่ำนมีแผนในกำรพัฒนำต่อยอดกำรทำงำนในอนำคต
หรือไม่อย่ำงไร
ศปก.ต.จะขับเคลื่อนการทางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่ ต่อไปร่วมกับ รพสต. โรงพยาบาล สถานีตารวจภูธร โรงเรียน สภาเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และ พมจ. โดยจะขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานจาก อบต. โรงพยาบาล สถานีตารวจ บ้านพักเด็ก
และเยาวชน หรือพมจ. สาหรับการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมป้องกันจะดาเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของคนในพื้นที่ ทั้งนี้จะผลักดันให้การติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวเสี่ยงเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมของอาสาสมัครตาสับปะรดร่วมกับอสม. และจัดให้การรณรงค์สร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์
ศปก.ต. แทรกไปในกิจกรรมสาคัญของตาบล เช่น กีฬาต้านภัยยาเสพติด วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น

ลงชื่อ

ผู้ยื่นคาขอ

(นายสุข สมใจ)
ตาแหน่ง ประธานคณะทางาน ศปก.ต.กอไก่

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสุข เสรี)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกอไก่

๓๒

แผนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร“ศปก.ต. ร่วมใจ สร้ำงภูมิคุ้มกันภัยควำมรุนแรงในครอบครัว”
กิจกรรม
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
๑. ประชุมคณะทางาน ศปก.ต. กอไก่ และอาสาสมัครตาสับปะรด และชมรมริบบิ้น
ขาว
๒. วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. คืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรง
ในครอบครัว
๔. ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวและนาข้อมูลมาประชุมคณะทางาน ศปก.ต.
เพื่อทบทวนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
๕. ประสานเชิญวิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๖. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ปี ๒
๗. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
๘. ประชุมถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางาน ศปก.ต. ในปีต่อๆ ไป

๓๓

กำหนดกำร
กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชนและร่วมกันวำงแผนปฏิบัติกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัย
ควำมรุนแรงในครอบครัว
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
รายงานสถานการณ์ด้านสังคมของชุมชนกอไก่ และแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบ่งกลุ่มทบทวนและจัดทา
แผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ปี ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง ภูมิคุ้มกันที่สาคัญสาหรับครอบครัวในการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฐานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมที่ ๓ กำรเดินรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักและประชำสัมพันธ์ ศปก.ต.
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีปล่อยตัวขบวนรณรงค์
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินรณรงค์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๓๔

แบบรำยงำนผล แบบฟอร์มและตัวอย่ำง

๓๕

๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.
๗.
๘.

แบบ ศปก.๒
รำยงำนผลกำรจัดกำรอบรมขยำยองค์ควำมรู้ให้กับคณะทำงำน ศพค.
และเครือข่ำยกำรทำงำนในระดับพื้นที่ (สร้ำง ครู ข)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
..........................................................
โครงกำร/กิจกรรม
............................................................................................................................. ..............................
วัตถุประสงค์
......................................................................................................................................... ......................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
วิธีกำรดำเนินงำน
..................................................................................................................................... ..........................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..............
กลุ่มเป้ำหมำย
หญิง จานวน ................. คน
ชาย จานวน...................... คน
รวม จานวน ......................... คน
ระยะเวลำดำเนินกำร (วัน/เดือน/ปี)
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................... ..............
สถำนที่
.....................................................................................................................................................................
งบประมำณ (บำท)
............................................................................................................................. .........................................
ผลกำรดำเนินงำน (พร้อมแนบรูปภำพ)

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

๓๖

๓๗

(ร่ำง)
แบบ ศปก.ต ๑

คาสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด..........................
ที่ /๒๕๖๑
เรื่อง การจัดตั้ง ศปก.ต.....................และแต่งตั้งคณะทางาน ศปก.ต....................
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นและบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรมสามารถติดตามสถานการณ์ครอบครัวในด้านต่าง ๆ
ตลอดจนเป็น การประสานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับชาติ อันจะนาไปสู่ การก าหนด
นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการส่ งเสริมและพัฒ นาครอบครัว ได้ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒.๘ ของคาสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพั ฒ นา
ครอบครัวจังหวัด จึงจัดตั้ง ศปก.ต.......................... และแต่งตั้งคณะทางาน ศปก.ต................... โดยมีองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายกเทศมนตรีหรือนายก อบต.
๑.๒ ปลัดเทศบาล/อบต.
๑.๓ ผู้แทนสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัด
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๔ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๕ ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๖ ผู้แทนสถานีตารวจภูธร
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

/๑.๗ ผู้อานวยการ ....

๓๘

-๒๑.๗ ผู้อานวยการกองการแพทย์
คณะทางาน
(ของเทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๘ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คณะทางาน
(ในตาบลที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๙ ผู้อานวยการโรงเรียน...................
คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๐ คณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๑ ผู้ใหญ่บ้าน...................................
คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๒ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบล............
คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๓ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๔ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
คณะทางาน
(ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๕ ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้อาวุโสที่ชุมชนนับถือ
คณะทางาน
(ที่อยู่ในสังกัดเทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๖ ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
เลขานุการและคณะทางาน
(ที่อยู่ในสังกัดเทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๑.๑๗ นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทางาน
(ที่อยู่ในสังกัดเทศบาล/อบต. ที่ตั้ง ศปก.ต.)
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และผลั กดันการบังคั บใช้ พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู้ ถู กกระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับตาบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๒.๒ ช่วยดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับตาบลและชุมชนที่รับผิดชอบ
๒.๓ ช่วยดาเนินการในการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
/๒.๔ ช่วยดาเนินการ ...

๓๙

-๓๒.๔ ช่วยดาเนินการในการจัดทาข้อมูลด้านครอบครัวในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
๒.๕ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และประสาน
ส่งต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจนสามารถก้าวข้ามภาวะวิกฤติได้
๒.๖ ติ ด ตามผลการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสอดส่ อ งดู แ ล เฝ้ า ระวั ง ครอบครั ว กลุ่ ม เสี่ ย ง
และครอบครัวที่อาจได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว หรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมและ
รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด............ หรือ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .............. กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(
)
ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด............................

หมำยเหตุ: องค์ประกอบคณะทางาน ศปก.ต. เป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาองค์ประกอบ
ให้ครอบคลุมรูปแบบลักษณะของที่ตั้ง ศปก.ต เท่านั้น ทั้งนี้ในการจัดตั้งองค์ประกอบของคณะทางาน ศปก.ต.
ให้คานึงถึงทีมสหวิชาชีพในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และความคล่องตัวของคณะทางานฯ ในการปฏิบัติงาน เป็นสาคัญ

๔๐

แบบ ศปก.ต ๒
แบบสรุปกำรประเมินควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัว
ระดับครอบครัวและชุมชน (อปท.)
ตำบล/เทศบำล.........................................อำเภอ........................................จังหวัด..........................................

ระดับควำมเข้มควำมรุนแรงของ
ครอบครัว (B)

คำตอบ

จำนวน
(ครอบครัว)

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ ๑

ครอบครัวที่ตอบไม่ใช่ทุกข้อ

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ ๒

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่” ๑ – ๖ ข้อ
(ไม่เกินร้อยละ ๒๗ ของคะแนนเต็ม)

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ ๓

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่” ๗ – ๑๑ ข้อ
(ไม่เกินร้อยละ ๒๘ – ๕๐ ของ
คะแนนเต็ม)

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ ๔

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่” ๑๒ ข้อขึ้นไป
(ได้คะแนนเกินร้อยละ ๕๐ ของ
คะแนนเต็ม)

คิดเป็นร้อยละ
(A)

ระดับชุมชน (อปท.)
ระดับควำมเสี่ยงต่อปัญหำควำม
รุนแรง

ค่ำที่คำนวณได้ (C)

ควำมเข้มควำมรุนแรง

(อยู่ระหว่าง ๑.๐๐ - ๔.๐๐คะแนน)

(อยู่ระหว่าง ๑ – ๔ คะแนน)

ของชุมชน
ผู้รายงาน ...........................................
ตาแหน่ง ............................................
ว/ด/ป ...........................................
โทรศัพท์..........................................
หมายเหตุ: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถเข้าศึกษาการคานวณค่าคะแนนผ่านแบบสอบถามได้ใน

41

42

43

44

45

แบบ ศปก.ต ๔

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับ
ตำบล (ศปก.ต.)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๑. โครงการ/กิจกรรม
............................................................................................................................. ..............................
๒. วัตถุประสงค์
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
๓. วิธีการดาเนินงาน
............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. กลุ่มเป้าหมาย
จานวน........................... ครอบครัว แบ่งเป็น
หญิง จานวน ................. คน
ชาย จานวน.................... คน
รวม จานวน ................... คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ วัน/เดือน/ปี
............................................................................................................................. ..................................................
๖. สถานที่
......................................................................................................................................... ............................
๗. งบประมาณ (บาท)
............................................................................................................................. .........................................
๘. ผลการดาเนินงาน (พร้อมแนบรูปภาพ)
............................................................................................................................. ..................................................
ยกตัวอย่ำง เช่น
- มีการสารวจข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ ครอบครัว ในหมู่ที่ ๑, ๓ และ ๕ และนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ร่ว มกับข้อมูลด้านสั งคมของตาบล จัดทาเป็นแผนที่เดินดิน เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหว
ครอบครัวเสี่ยง และนามาใช้เป็นแผนการในการติดตามเยี่ยมบ้าน
- มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเดิ น รณรงค์ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนในหมู่ บ้ า น จ านวน ๒ ครั้ ง ในเทศกาล
วันสงกรานต์ และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
- มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑ ครอบครัว ให้คาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดู
บุตรเบื้องต้น ทั้งนี้ได้เชิญครอบครัวดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่
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แบบ ศปก.ต ๕

สรุปผลกำรถอดบทเรียนกำรขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล
(ศปก.ต.)
๑. สิ่งที่ได้ดาเนินการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
(ศปก.ต.)
............................................................................................................................. ......................................
ยกตัวอย่ำง เช่น
- มีการสารวจข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ ครอบครัว ในหมู่ที่ ๑, ๓ แล ๕ และนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านสังคมของตาบล จัดทาเป็นแผนที่เดินดิน เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหว
ครอบครัวเสี่ยง และนามาใช้เป็นแผนการในการติดตามเยี่ยมบ้าน
- มีการจั ดกิจ กรรมเดิน รณรงค์ สร้ างการรั บรู้และเข้าใจให้ กับประชาชนในหมู่บ้าน จานวน ๒ ครั้ง ในเทศกาล
วันสงกรานต์ และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
- มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งความรุ น แรงในครอบครั ว จ านวน ๑ ครอบครั ว โดยกระบวนการ
ให้ ความช่ว ยเหลือได้ มีการประชุมร่ วมกับ ทีมสหวิช าชีพในชุมชน เพื่อกาหนดแนวทางช่ว ยเหลือ โดยครอบครัว
ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ ๓ ขวบ ลูกขาดเรียนบ่อย มีอาชีพรับจ้าง
มีรายได้ไม่แน่นอน ชอบดื่มสุรา ไม่ใส่ใจดูแลลูก ศปก.ต. ได้รับการรายงานเหตุการณ์จากผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปช่วยเหลือ
คณะกรรมการ ศปก.ต. ได้ประชุมหารือร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็กและของหมู่บ้าน มีมติ
ร่วมกันให้ประสานขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และประสานผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยม
เด็กและให้คาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรเบื้องต้น ทั้งนี้ได้เชิญครอบครัวดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว
หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในระดับ
ตาบล (ศปก.ต.)............................................................................................................................. ..................
๓. ความสาเร็จร่วมกันในส่วนงานที่เราภาคภูมิใจ
............................................................................................................................. .........................................
๔. จุดเด่น / จุดแข็ง ในการดาเนินงาน ศปก.ต.
.......................................................................................................................................................................
๕. ปัญหา อุปสรรค และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
๖. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางาน ศปก.ต
............................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. .....................................

