กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำ�นำ�
คู่ มื อ มาตรฐานการดำ า เนิ น งานสำ า หรั บ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดำ า เนิ น งานของกลไกในระดั บ พื้ น ที่
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
ดำาเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยให้ความสำาคัญกับกลไกระดับชุมชน
ได้แก่ คณะทำางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการขับเคลื่อนงานประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
สามารถยกระดับการดำาเนินงานทัง้ การเฝ้าระวัง เตือนภัย ช่วยเหลือ คุม้ ครองเบือ้ งต้นแก่ผถู้ กู กระทำาความรุนแรง
ในครอบครัว โดยเฉพาะกลุม่ เด็กและสตรี ทัง้ นี้ ได้นาำ เนือ้ หามาจากการถอดบทเรียนการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด คณะทำางานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมดำาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 2 โครงการ
คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) พื้นที่เป้าหมายดำาเนินการ 23
จังหวัด 92 พื้นที่ ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นราธิวาส
บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สระบุรี และสิงห์บุรี และโครงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พื้นที่
เป้าหมายดำาเนินการ 10 จังหวัด 30 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ราชบุรี
สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สามารถทำางาน
ในฐานะศูนย์ปฏิบ ัติการเพื ่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำาบล (ศปก.ต.) โดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
ผ่านกลไกสหวิชาชีพได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะมีส่วนช่วยเสริมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะทำางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ใช้ประโยชน์และนำาไปสูก่ ารยกระดับการทำางาน ให้ความสำาคัญ
กับการจัดการและการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กันยายน 2560
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
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ม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของกลไกในระดับพื้นที่
ในก�รป้องกัน เฝ้�ระวัง และจัดก�รแก้ไขปัญห�คว�มรุนแรงในครอบครัว
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นโยบายกระทรวง พม. ปี 2560 9 5 5
แนวทางการพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็น
“ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำาบล (ศปก.ต.)”
ของจังหวัด
แนวทางและขั้นตอนการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อยกระดับ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำาบล
(ศปก.ต.)
สรุปขั้นตอนการทำางานที่ทำาให้งานประสบผลสำาเร็จ
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ภ�คผนวก ก ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประม�ณที่ส�ม�รถขอรับก�รสนันสนุนเพื่อจัด
กิจกรรม/โครงก�ร

13

ภ�คผนวก ข แบบสรุปก�รประเมินคว�มเสี่ยงคว�มรุนแรงในครอบครัว ระดับครอบครัวและ
ชุมชน (อปท.)

21

ภ�คผนวก ค ประเด็นก�รประเมินคว�มเสี่ยง คว�มรุนแรงในเด็กวัย 0-6 ปี

29

ภ�คผนวก ง ประเด็นก�รประเมินสภ�วะคว�มเสี่ยงต่อก�รถูกใช้คว�มรุนแรงของเด็ก/สตรีและ
ครอบครัวในชุมชน “1 9 ก้�วหนึ่ง”

32

ภ�คผนวก จ ตัวอย่�ง ร�ยง�นแผนก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

36

คูม่ อื

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิม่ ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีนโยบายสำาคัญทีด่ าำ เนินการในปี 2560 - 2561
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 9 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area Based)
5 เรือ่ ง และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 5 เรือ่ ง หรือนโยบาย 9 5 5 เพือ่ แก้ไขปัญหาสังคม
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งในเรื่องของความเหลื่อมลำ้าในสังคม การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหา
การค้ามนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน คนพิการและผูส้ งู อายุ รวมถึง
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ไม่สามารถดำาเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ จำาเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน สำาหรับในปี 2560 - 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำาเนินนโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผ่านนโยบาย 9 5 5
ดังนี้

1

คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จากนโยบายดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครอบครัวอยู่ 9 ประเด็นที่เป็นภารกิจของ
กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว ดังนี้
ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านครอบครัว 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ประเด็น การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
ภายใต้นโยบายการบริหารการพัฒนา (Administration Based) มีความเกีย่ วข้องกับงานด้านครอบครัว
2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็น การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
ประเด็น การจัดสวัสดิการบุคลากร
ภายใต้นโยบายการขับเคลือ่ นระดับพืน้ ที่ / จังหวัด (Area Based) มีความเกีย่ วข้องกับงานด้านครอบครัว
5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็น การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม พม.จังหวัด (ภายใต้แนวคิด “One Home
บ้านเดียวกัน”)
ประเด็น การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลด้านสังคม
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม)
การสนับสนุนให้อำาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าภาพในการพัฒนาสังคม
การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว อาศั ย การดำ า เนิ น งานในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
และลดความรุนแรงในครอบครัว ใช้หลักการเชิงนโยบายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คุ้มครองช่วยเหลือ และเสริม
พลังครอบครัว นำาไปสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนัก / เข้าใจ เข้าถึงสิทธิ สนับสนุนการใช้กฎหมาย
และกลไกของรัฐ ซึง่ เน้นก�รมีสว่ นร่วมของชุมชน เครือข่�ย เพือ่ สร้างเสริมศักยภาพครอบครัวและปรับทัศนคติ
สังคมและผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มครอบครัวไม่มีปัญห�เน้นก�รเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็ง ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเน้นก�รเฝ้�ระวัง และครอบครัวที่มีปัญห�เน้นก�รช่วยเหลือคุ้มครอง
สวัสดิภ�พ
ทั้งนี้ กลไกและเครือข่ายของการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่ร่วมกันดำาเนินการในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับชาติทสี่ าำ คัญประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) และสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ในระดับจังหวัดมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด และสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดเป็นกลไกและเครือข่ายการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับพื้นที่ / ตำาบล มีองค์ประกอบได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ รวมถึงภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ทีท่ ง้ั หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สือ่ มวลชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ร่วมเป็นกลไกการขับเคลือ่ นงาน มีกรอบภารกิจสำาคัญทีม่ งุ่ เน้นทำางานกับพืน้ ที่ โดยมี ศพค. ทำาหน้าทีเ่ ป็น
หน่วยหลักในการเชื่อมโยงกับทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการสนับสนุนการดำาเนินงานใน 5 ด้าน ดังนี้

ด้�นกิจกรรม

เสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Area Based โรงเรียนครอบครัว
ค่ายครอบครัว การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรง
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เสริมสร้างรายได้วินัยการออม ฌาปนกิจสงเคราะห์

ด้�นก�รเสริมสร้�งศักยภ�พผู้ปฏิบัติง�นและกลไก

อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทีมวิทยากรจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น อพม. อสม.

ด้�นก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

การสนับสนุนด้านงบประมาณ
เครื่องมือในการทำางาน เช่น แบบสำารวจ แบบประเมิน การจัดทำาแผนที่เดินดิน
คู่มือ / แนวทาง การดำาเนินโครงการ
การจัดการความรู้ ชุดองค์ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์

ด้�นก�รเสริมสร้�งเครือข่�ย

เชื่อมโยงการทำางานกับทุกฝ่ายให้เป็นเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงาน / องค์กรในระดับ
พื้นที่ตำาบล และบูรณาการ / เสริมหนุนจากหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะทำางานส่งเสริม
และพั ฒ นาครอบครั ว ตำ า บล สำ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด บ้ า นพั ก เด็ ก
และครอบครัว ศูนย์เรียนรู้ฯ กพสจ. กพสต. ศพค. อปท. ตำารวจ รพ.สต. เขตพื้นที่การศึกษา
เชื่อมโยงการทำางานระหว่างพื้นที่ตำาบลให้เป็นเครือข่ายอำาเภอ ประสานการทำางาน ให้ความ
ช่วยเหลือทั้งในด้านปฏิบัติการและข่าวสารข้อมูล

ด้�นก�รติดต�มประเมินผล

ใช้มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและมาตรฐาน ศพค. ในการประเมินผลการทำางาน
กำาหนดตัวชี้วัดร่วม การชี้แจง / นิเทศสร้างความเข้าใจในการติดตามประเมินผล การลงพื้นที่
ติดตาม การจัดเวทีสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน
เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไกในระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสนับสนุนการขับเคลือ่ นงานโครงการ
โดยมีเป้าหมาย ในการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน / ตำาบล ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทำาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำาบล (ศปก.ต.)* จึงได้วางกรอบขัน้ ตอนการทำางานในระดับจังหวัด ดังนี้
*ศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัวระดับตำ�บล (ศปก.ต.)
หมายถึง องค์กรภาคประชาชนในระดับพื้นที่หรือตำาบล ที่บริหารจัดการในรูปของ “คณะทำางานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับตำาบล...” โดยมีทีมสหวิชาชีพและผู้แทนชุมชนจากทุกภาคส่วน เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นองค์กรทีส่ ามารถดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ฟืน้ ฟู พัฒนา และรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่างสมำ่าเสมอเพื่อจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ครอบครัวเข้มแข็ง
อย่�งยั่งยืน
ปร�ศจ�ก
คว�มรุนแรง

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ระดับจังหวัด

1

รับนโยบ�ยจ�กกรม
ผู้รับเรื่องจัดทำารายงานชี้แจง
พมจ.
จัดประชุมหน่วยงานพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
และจัดตั้งคณะทำางานระดับ
จังหวัด

7

เวทีถอดบทเรียนร่วม “เสริมพลัง”
ระดับพื้นที่ / จังหวัด
จัดทำารายงาน
นวัตกรรม

2

จัดประชุมคณะทำ�ง�นระดับจังหวัด
ออกแบบการทำางานแบบ
บูรณาการ
คัดเลือกพื้นที่
จัดทำาแผนร่วมกันเสนอ สค.

6

ติดต�มผลและร�ยง�น
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
จังหวัด – พื้นที่
ประเมินระดับความรุนแรงฯ
เร่งติดตาม / ให้คำาปรึกษา

3

จัดประชุมชี้แจงแนวท�งก�รดำ�เนิน
โครงก�รแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ระดับจังหวัด / ตำาบล
ชี้แจงแนวทาง / ข้อคิดเห็น
ร่วมออกแบบ / แผนปฏิบัติการ
ร่วม / แต่งตั้งคำาสั่งในการ
ดำาเนินงานตามภารกิจ

5

สนับสนุนและร่วมปฏิบัติก�รในพื้นที่
ประชุม
ติดตาม และประเมิน
อบรม
ร่วมกิจกรรม
ประสานความร่วมมือ
สรุปและถอดบทเรียน

4

เสริมพลังกลไก เสริมพลังศักยภ�พ
อบรมความรู้ ทักษะการพัฒนาสมอง
ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองฯ
ทักษะการให้ความช่วยเหลือ
คำาปรึกษาเบือ้ งต้น การคุม้ ครอง
การไกล่เกลี่ย การเยียวยา
บทบาทแต่ละฝ่าย

1) แนวท�งก�รพัฒน�ยกระดับศูนย์พัฒน�ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็น “ศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรงในครอบครัว
ระดับตำ�บล (ศปก.ต.)” ของจังหวัด

คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร�ยละเอียดลำ�ดับขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ระดับจังหวัด
1. นโยบ�ยจ�กกรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว
1) ผูร้ บั เรือ่ งของจังหวัดจัดทำารายงานชีแ้ จงแก่หวั หน้าสำานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.)
2) จัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ
จากผู้แทนที่มาจากตำาบล ดังนี้ ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) บ้านพักเด็ก
และครอบครัว ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครูศูนย์พัฒนาเด็ก ตำารวจ
โรงพยาบาลระดับอำาเภอ วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระทำา
ความรุนแรงในครอบครัวระดับตำาบล (ศปก.ต.) และเกิดกลไกคณะทำางานขึ้นในระดับจังหวัด เพื่อเป็นทีม
สนับสนุนการดำาเนินงาน โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
เรื่องที่ 1 ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
เรื่องที่ 2 กำาหนดแนวทาง ออกแบบและแบ่งบทบาทในการทำางานร่วมของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน
ในจังหวัด
เรื่องที่ 3 การจัดตั้งคณะทำางานระดับจังหวัด และนัดหมายเพื่อจัดเวทีสร้างความเข้าใจ ออกแบบ
การทำางานของคณะทำางานระดับจังหวัด
2. จัดประชุมคณะทำ�ง�นระดับจังหวัด
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว ม จั ด ทำ า โครงการ แผนงาน งบประมาณกิ จ กรรม
มีสาระสำาคัญดังนี้
1) ให้ความรู้บทบาทของแต่ละหน่วยงาน และกลไกคณะทำางาน
2) กำาหนด แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการของแต่ละโครงการ
3) ออกแบบการทำางานร่วมแบบบูรณาการในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
4) จั ด ทำ า แผนงานกิ จ กรรมและงบประมาณเสนอกรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว (สค.)
หรือหน่วยงานที่มีกองทุน / งบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
3. จัดประชุมชี้แจงแนวท�งก�รดำ�เนินโครงก�รแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
การจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการดำาเนินโครงการให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับจังหวัด
และตำาบล และร่วมกันออกแบบการดำาเนินงาน ร่วมเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วม โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
1) ให้ความรู้บทบาทของแต่ละหน่วยงานและกลไกคณะทำางาน
2) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัว และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
3) ออกแบบการทำางานแบบบูรณาการในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่

5

คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

- แนวทางการจัดตัง้ กลไกระดับพืน้ ที่ (คณะทำางานระดับตำาบล) ทีม่ อี งค์ประกอบมาจากผูแ้ ทนภาค
ประชาชนที่หลากหลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำาชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาท้องที่
อาสาสมัครในพื้นที่ ภาคเอกชน
- การจัดทำาแบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
โดยใช้แนวทางจากส่วนกลาง
- การจัดทำาแบบประเมินสภาวะความเสีย่ งต่อการถูกใช้ความรุนแรงของเด็ก / สตรีและครอบครัว
ในชุมชน “19 ก้าวหนึ่ง” (ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก)
- การจัดทำาแผนที่เดินดิน
- การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจต่าง ๆ และแผนที่เดินดิน
- จัดทำาแผนปฏิบัติการจากข้อมูลที่ได้ดำาเนินการสำารวจ
- กำาหนดจุดเสี่ยงและระบุจุดที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
4) กำาหนดแผนปฏิบัติการร่วมในระดับพื้นที่
5) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม / โครงการ
(ภาคผนวก ก)
6) คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวในระดับ
ตำาบล (ศปก.ต.) / แต่งตั้งคำาสั่งในการดำาเนินงานตามภารกิจ
4. เสริมพลังกลไก เสริมพลังศักยภ�พ
การอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมทักษะการทำางาน เช่น ทักษะการให้ความช่วยเหลือ
การให้คำาปรึกษา การคุ้มครอง ความรู้ในด้านกฎหมายและ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนและชี้แจงบทบาท
ของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติการ การเยียวยาช่วยเหลือ
5. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติก�รในพื้นที่
ขั้นตอนการดำาเนินงานในบทบาทของการสนับสนุนการประชุม การประเมินผล รวมทั้งมีการอบรม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพื่อดำาเนินงานสรุปและถอดบทเรียน
6. ติดต�มผลและร�ยง�น
ขั้ น ตอนการติ ด ตามข้ อ มู ล สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด และมี ก ารสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อประเมินค่าความรุนแรง โดย สค. และจังหวัด จะได้ทำาการเร่งติดตาม /
ให้คำาปรึกษา
7. เวทีถอดบทเรียนร่วม เสริมพลัง
การสรุปบทเรียนร่วมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมเพื่อสังเคราะห์
ให้เกิดชุดความรูใ้ หม่ สร้างฐานเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการวางแผนงานหรือเรือ่ งทีจ่ ะดำาเนินงานต่อร่วมกัน
และจัดทำารายงาน
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ครอบครัว
เข้มแข็ง
ไร้คว�มรุนแรง

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ระดับตำ�บล

1

จัดประชุมทำ�คว�มเข้�ใจทีมง�น
ระดับตำ�บล
แนวทางการดำาเนินโครงการ
ออกแบบร่วม
แผนปฏิบัติการร่วม
ความรู้ ทักษะ
บทบาทแต่ละฝ่าย

2

3

8

7

4

6

5

จัดกิจกรรมให้คว�มรู้ (ครอบครัว
/ ชุมชน)
เสริมศักยภาพ
ประชาสัมพันธ์
เฝ้าระวังป้องกัน
ช่วยเหลือ / เยียวยา
ไกล่เกลี่ย
มาตรการทางกฎหมาย

ลงพื้นที่ ติดต�ม
เยี่ยมบ้าน
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง /
พฤติกรรม
ข้อจำากัด
ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ
ติดตาม / ประเมินผล

ก�รประส�นส่งต่อ/เยียวย�
แจ้งเหตุ
ลงพืน้ ที่ สอบข้อเท็จจริง
ให้ความช่วยเหลือ
เบือ้ งต้น (รักษาพยาบาล
คุ้มครอง จัดที่พัก
แจ้งความร้องทุกข์)

สรุปบทเรียนร่วม ระดับตำ�บล
เป้าหมาย – ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง
ข้อจำากัด
ภาคีร่วม
ข้อเสนอแนะ

วิเคร�ะห์ขอ้ มูลร่วม/ว�งแผน
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มปัญหา
กลุ่มไม่มีปัญหา
กำาหนดแผนงาน /
กิจกรรม บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน

เวทีถอดบทเรียนร่วม ระดับจังหวัด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วม
ชุดความรู้ใหม่
เครือข่ายความร่วมมือ
เรื่อง / แผนที่จะทำาต่อไป

สำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่มี
ข้อมูลที่ต้องเพิ่ม
แบบประเมินสภาวะเสี่ยง
แบบประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรงในครอบครัว
ระดับตำาบล

2) แนวท�งและขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของศูนย์พัฒน�ครอบครัวในชุมชนเพื่อยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อก�รป้องกันก�รกระทำ�คว�มรุนแรง
ในครอบครัวระดับตำ�บล (ศปก.ต.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ร�ยละเอียดลำ�ดับขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พครอบครัวลดคว�มรุนแรง
ในเด็กเล็กและโครงก�รคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัวในระดับ
พื้นที่ / ตำ�บล
1. จัดประชุมทำ�คว�มเข้�ใจในระดับพื้นที่ / ตำ�บล
การจัดประชุมทำาความเข้าใจ บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวระดับ
ตำาบล(ศปก.ต.) ทีมงานระดับพื้นที่ ตำาบล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงแนวทางการดำาเนินโครงการให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบการทำางาน
ร่วม การแบ่งบทบาทในพืน้ ที่ 3) ออกแบบการสำารวจข้อมูล การทำาแผนทีเ่ ดินดิน กำาหนดพืน้ ที่ จุดเสีย่ ง 4) กำาหนด
กิจกรรมเพื่อป้องกัน การสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน/ตำาบล
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมเวทีประชุมทำาความเข้าใจ ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ อาทิ นักพัฒนา
ชุมชน / กำานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น / กรรมการหมูบ่ า้ น/ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) / อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประจำาหมู่บ้าน (อพม.) / ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) /
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) / อาสาสมัครประจำาครอบครัว (อสค.) / อาสาสมัครคุมประพฤติ /
ตำารวจ / เครือข่ายผูส้ งู อายุในชุมชน / กลุม่ กองทุนสวัสดิการชุมชน / กลุม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / สภาองค์กร
ชุมชน / ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชุ ม ตั้ ง คณะทำ า งานเพื่ อ สร้ า งกลไกการทำ า งานอย่ า งเป็ น ระบบในพื้ น ที่ ที่ มี ศพค. เป็ น กลไก
และแกนหลัก ในการประสานหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ผู้ได้รับผลกระทบเป็นใคร เรื่องอะไร รวมถึงการกำาหนด
วิธีการ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
2. สำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
การสำารวจข้อมูลที่มีในพื้นที่ หลังจากการดำาเนินการชี้แจงหลักการและข้อมูลในเบื้องต้นแก่ทีม
ดำาเนินงานในพื้นที่แล้ว จึงดำาเนินการสำารวจข้อมูลผ่าน อพม. และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมในพื้นที่หรืออาศัย
ความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวระดับ
ครอบครัวและชุมชน (ภาคผนวก ข) / แบบประเมินสภาวะเสี่ยง ความรุนแรงในเด็กวัย 0-6 ปี (ภาคผนวก ค) /
แบบประเมินสภาวะความเสี่ยงต่อการถูกใช้ความรุนแรงของเด็ก / สตรีและครอบครัวในชุมชน “19 ก้าวหนึ่ง”
(ภาคผนวก ง)
3. วิเคร�ะห์ข้อมูลร่วมและว�งแผน
การนำ า ข้ อ มู ล จาก 2 แหล่ ง ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ซึ่ ง พื้ น ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และข้ อ มู ล จากการเก็ บ สำ า รวจใหม่
มาวิเคราะห์ หาสาเหตุ ปัจจัยกระตุ้น ออกแผนงาน / กิจกรรมโดยใช้กระบวนการนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วม
กับทีมสหวิชาชีพ เพื่อจำาแนกประเภทผู้ประสบเหตุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา หรือกลุ่มไม่มีปัญหา อาศัยการ
ระดมความคิดเห็นและอาจแบ่งความรุนแรงเป็นระดับก็ได้ตามมติของคณะทำางานทีร่ ว่ มกันกำาหนดซึง่ จะสามารถ
กำาหนดระดับความรุนแรงของผู้ประสบเหตุให้สอดคล้องกับระดับความต้องการความช่วยเหลือได้หรือจำาแนก
แยกแยะได้ตามศักยภาพของผู้แทนจากทีมสหวิชาชีพว่าจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดได้ (ภาคผนวก จ)
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. ก�รประส�นส่งต่อและก�รเยียวย�
การประสานส่งต่อหลังจากการลงพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมจากทีมสหวิชาชีพ ในการประสาน
ส่งต่อ ดังนี้
- แจ้งไปยัง พมจ. บพด. อบต. / เทศบาล จากนั้นประสานต่อไปยังสายด่วน 191 และ 1669
- แจ้งเหตุไปยังกลุ่มแจ้งเหตุของแต่ละ ศปก.ต. (ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับตำาบล)
- จัดทีมลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง โดยมีทีมสหวิชาชีพตำาบล ประกอบด้วย รพ.สต. อพม. อสม.
ชรบ. ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.ศปก.ต. เพื่อเข้าสอบระงับเหตุ
- กองสวัสดิการของท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็น “ชุดเยี่ยมบ้าน” เครื่องอุปโภค
บริโภค สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น ความต้องการช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อนามัย
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน พมจ. บ้านพักเด็กและครอบครัว นิติกร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
- ประสานหน่วยงานรักษาพยาบาลทางการแพทย์เมื่อมีผู้ประสบภัย มีอาการบาดเจ็บ หรือทำาร้าย
ร่างกาย เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ประสานตำารวจ เพื่อระงับเหตุในกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงและทำาร้ายร่างกาย พร้อมประสานให้
หน่วยงานทางด้านกฎหมายเข้ามาดูแล ในกฎระเบียบ ข้อบังคับในกรณีเกิดเหตุความรุนแรง
- องค์กรการแพทย์ (บำาบัดพฤติกรรม / รักษาฟื้นฟู เยียวยา ร่างกาย จิตใจ)
- องค์กรด้านสังคม (จัดหาที่พักชั่วคราว / ให้บริการสังคมสงเคราะห์ / ฝึกอาชีพ หางาน)
- องค์กรด้านกฎหมาย (รับเรื่องร้องทุกข์ / คุ้มครองสวัสดิภาพ / ให้บริการกระบวนการยุติธรรม /
ไกล่เกลี่ย)
อย่างไรก็ตามกระบวนการและวิธีการช่องทางในการสื่อสาร อาจประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการใช้
สื่อ Online ผ่าน Line Application หรือ Social App ที่ได้มีการตั้งไว้เพื่อการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
หรือทีมสหวิชาชีพในพื้นที่นั้น ๆ
5. ก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ ครอบครัว / ชุมชน
ตามแผนงานของ ศปก.ต. จะมีการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง
ป้องกัน การช่วยเหลือ การไกล่เกลีย่ การเยียวยา การเสริมศักยภาพให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน (คณะทำางาน ศพค. ครูผดู้ แู ลเด็ก
อาสาสมัคร ทีมสหวิชาชีพตำาบล) จัดกิจกรรมอบรมครอบครัว หรือกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ในชุมชน โดยการ
จัดประกวดครอบครัวอบอุ่น รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กฎหม�ย / ม�ตรก�รเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวในประเทศไทย
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ 2558
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
กฎหม�ย / ม�ตรก�รเกี่ยวกับเด็กในระดับส�กล
อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการพัฒนา มีส่วนร่วมแสดงความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดำ า รงชี วิ ต ของตนเอง ได้ รั บ ความเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ และได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงปฏิบัติตามพิธีสาร
เลือกรับเรื่องต่าง ๆ เช่น ขายเด็ก ค้าประเวณีเด็ก สื่อลามก เป็นต้น
อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สิทธิท่ีเกี่ยวข้อง *สิทธิท่ีจะ
ปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทัง้ ร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ ปัญญา / *สิทธิทจี่ ะปราศจาก
การค้าทาสและการค้าประเวณี
คณะกรรม�ธิก�รอ�เซียนว่�ด้วยก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก / ส่งเสริมสิทธิเด็กให้มีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อเด็ก / ต่อต้านการค้าสตรีและเด็ก / ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีพิการและสิทธิเด็ก
พิการ / การส่งเสริมระบบคุ้มครองเด็กและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ / ส่งเสริมสุขภาพเด็ก /
ส่งเสริมทัศนะด้านเพศภาวะ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารรณรงค์ แ ละเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง เรื่ อ งการพบเห็ น ความรุ น แรง
ในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุ / ขอความช่วยเหลือ / คำาแนะนำา โดยยึดหลักตามกฎหมายว่าเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องแจ้งเหตุ เมื่อพบเห็นหรือทราบการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว ได้ที่
1. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว
กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทร. 02-642-5048
ส่วนภูมิภาค : สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด
2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300
3. สถานีตำารวจ / โรงพยาบาล
4. ศาลากลางจังหวัด / ที่ว่าการอำาเภอ
5. บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ที่ทำาการกำานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยก�รแจ้งเหตุดังกล่�วส�ม�รถกระทำ�ก�รได้ ดังนี้
1. แจ้งด้วยวาจา
2. แจ้งเป็นจดหมาย / ลายลักษณ์อักษร
3. แจ้งทางโทรศัพท์
4. แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail, Facebook, Line Application
5. แจ้งด้วยวิธีอื่น ๆ ที่จะสามารถแจ้งได้
6. ลงพื้นที่ / ติดต�มและประเมินผล
การลงพื้นที่เพื่อติดตาม โดยการเยี่ยมบ้านติดตามผลหลังได้รับความช่วยเหลือพิจารณาผลลัพธ์
การเปลีย่ นแปลง ข้อจำากัด ปัจจัยบวกและลบ จัดชุดเยีย่ มบ้าน เพือ่ ประเมินสภาวะเสีย่ ง จากครอบครัวทีถ่ กู กระทำา
ด้วยความรุนแรง หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกกระทำาซำ้า ต้องสอบถามความต้องการผู้ประสบเหตุรุนแรง
ว่าต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือไม่ หากไม่ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ศปก.ต. จะจัดชุด
เฝ้าระวัง โดย อพม. อสม. และ รพ.สต. เพื่อเยี่ยมเยียน ดูแลครอบครัวไม่ให้เกิดเหตุซำ้า
โดยการลงพื้นที่ติดตามดังกล่าว ดำาเนินการไปเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด / ปกป้องคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำา ยับยั้งการกระทำาผิดซำ้า และรักษาสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว
แนวท�งพิจ�รณ�ประเมินผล
- ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่มีการกระทำาความรุนแรงซำ้า
- ทบทวนบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว
- ยุติสภาพความเป็นครอบครัวอย่างสันติและคงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
7. สรุปบทเรียนร่วมระดับตำ�บล
การสรุปบทเรียน โดยพิจารณาตามเป้าหมายของการดำาเนินงานและพิจารณาถึงผลลัพธ์ ซึ่งพิจารณา
องค์ประกอบจากผลการเปลี่ยนแปลง ข้อจำากัด ภาคีร่วมในการดำาเนินงาน และการให้ข้อเสนอแนะ
ติดต�มผลกระบวนก�รหลังจ�กเสร็จโครงก�ร
ติดตามหลังจากเสร็จโครงการ (ทุก 3 เดือน) เพื่อดูผลการดำาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
การส่งต่อ CASE
สรุปบทเรียนเพื่อจัดทำาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการทำางานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง พมจ.
และชุมชน
ส่งคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
8. เวทีสรุปบทเรียนร่วมระดับจังหวัด
การสรุปบทเรียนร่วมในระดับจังหวัด เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ ม เพือ่ สังเคราะห์ ให้เกิด
ชุดความรู้ใหม่ สร้างฐานเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการวางแผนงานหรือเรื่องที่จะดำาเนินงานต่อร่วมกัน
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หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน
1. กองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ
(กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ)

1) องค์กรมีทท่ี าำ การหรือสำานักงาน
ใหญ่ตง้ั อยูใ่ นท้องทีท่ จ่ี ะยืน่ คำาขอไม่
น้อยกว่าหกเดือน
2) มีคณะกรรมการ บุคลากร หรือ
อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านประจำา
หรือมีทป่ี รึกษาทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
3) มีผลการดำาเนินงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ คนพิการหรือเกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคมหรือชุมชน
4) มีระบบการบริหารงานและระบบ
การเงินการบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
*** ข้อสังเกตกรณีเป็นหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ สนอ
โครงการเกีย่ วกับการฝึกอาชีพเพือ่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
และโครงการเกีย่ วกับการจัด
สวัสดิการให้กบั คนพิการ ให้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ (ตามมติคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ครัง้ ที่ 10/2557
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร ระยะเวล�
สนับสนุน
เปิดรับ
สำาหรับ
กรอบวงเงินไม่จาำ กัด
จำานวน แต่ในกรณีท่ี ระยะเวลา
ขอรับการสนับสนุน
การรับ
ตัง้ แต่ 30,0000,000
โครงการ
บาท ขึน้ ไปให้สง่
กองทุนจะ
โครงการเพือ่ ขอ
เปิดรับ
อนุมตั โิ ครงการ
ตลอดปี
โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ (กพช.)
(ในกรณีองค์กรภาค
เอกชนทีไ่ ม่มฐี านะเป็น
นิตบิ คุ คลต้องมีองค์กร
เอกชนทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
หรือหน่วยงานภาครัฐ
รับรองผลการดำาเนิน
งานทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อคนพิการหรือเกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคม
หรือชุมชน)

1) โครงการที่ได้รับอนุมัติ
จะต้องทำาสัญญารับเงินอุดหนุน
จากกองทุนฯ
2) การดำาเนินโครงการ
2.1) เมือ่ รับเงินจากกองทุนฯ
จะต้องยินยอมให้กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด ทำาการตรวจเยีย่ ม
กำากับ ติดตาม และให้คาำ ปรึกษา
แนะนำา
2.2) หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน ที่ได้รับเงิน
จากกองทุน จะต้องดำาเนินการ
ตามกิจกรรมและระยะเวลา
ที่กำาหนดในแผนงานหรือ
โครงการ
3) หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชนที่ได้รับเงินต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ดำาเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จ

1. สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบาย
รัฐบาล หรือนโยบายของ
คณะกรรมการ
2. มีวัตถุประสงค์และ
กระบวนการในการดำาเนินงาน
ชัดเจน และมีผลต่อการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
3. สร้างการมีสว่ นร่วมของบุคคล
หรือหน่วยงานหรือประชาชน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
4. มีคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการ
หรือมีหน่วยงานภาครัฐที่มี
ภารกิจด้านคนพิการเข้าร่วม
บริหารจัดการหรือให้คำาปรึกษา
ในการดำาเนินงาน

1) โครงการตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
และโครงการแผน
พัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการประจำา
จังหวัด
2) โครงการตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการประจำา
จังหวัด

1) หากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ยื่นคำาขอมี
ภูมิลำาเนาในเขตกรุงเทพฯ
ให้ยน่ื คำาขอต่อกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
2) หากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ยื่นคำาขอมี
ภูมิลำาเนาในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นคำาขอต่อ สนง.พมจ.
หรือศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด หรือหน่วย
บริการในพื้นที่ตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศกำาหนด
*** หน่วยบริการในพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตำาบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมือง
พัทยาหรือองค์กรอื่น
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศกำาหนด ***

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร

ประเภทโครงก�ร

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประม�ณที่ส�ม�รถขอรับก�รสนันสนุนเพื่อจัดกิจกรรม/โครงก�ร
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�ร ในก�รขอรับเงินสนับสนุนโครงก�ร/กิจกรรมจ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ

ภ�คผนวก ก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) องค์กรเอกชน มูลนิธิ
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล
3) สถาบันการศึกษาหรือหน่วย
ราชการ
4) องค์กร / ชมรมของผู้สูงอายุ

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

2. ขอรับการ
สนับสนุน
จากกองทุน
ผู้สูงอายุ
(กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ)

ระยะเวล�
เปิดรับ

สำาหรับ
ประเภทโครงการ
ระยะเวลา
1) โครงการขนาดเล็ก
วงเงินไม่เกิน 50,000 การรับ
โครงการ
บาท
กองทุนจะ
2) โครงการขนาด
เปิดรับ
กลาง วงเงิน 50,000
ตลอดปี
ถึง 300,000 บาท
3) โครงการขนาด
ใหญ่วงเงินเกิน
300,000 บาท ขึ้นไป

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน
- โครงการระยะสัน้
(ระยะเวลาการ
ดำาเนินโครงการ
ไม่เกิน 180 วัน)
รายงานภายใน
30 วัน นับแต่วัน
เสร็จสิ้นโครงการ
- โครงการระยะยาว
(ระยะเวลาการ
ดำาเนินโครงการ
เกิน 180 วัน)
ครั้งที่ 1 รายงาน
ภายในระยะเวลา
ครึ่งหนึ่งของระยะ
การดำาเนิน
โครงการ
ครั้งที่ 2 รายงาน
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันเสร็จสิ้น
โครงการ

ประเภทโครงก�ร
1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์และ
กระบวนการในการดำาเนินงาน
ชัดเจน มีผลต่อการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้สูงอายุ หรือการดำาเนินงาน
ของกองทุน
2. โครงการทีพ่ ยายามสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน
หรือประชาชนเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนผู้สูงอายุ
3. โครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และ
เร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รองรับ และไม่เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง
4. กรณีโครงการขององค์กร
ภาคเอกชน หรือองค์กรของ
ผู้สูงอายุต้องไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ
เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร
1) จัดทำาเอกสารโครงการ
2) ยื่นเสนอโครงการไปยัง
สนง.พมจ. หรือสำานัก
พัฒนาสังคมกรุงเทพฯ
3) สนง.พมจ. หรือสำานัก
พัฒนาสังคมกรุงเทพฯ
รับคำาร้อง / แบบเสนอ
โครงการ และตรวจสอบ
ความสอดคล้อง พร้อมทั้ง
จัดส่งไปยังกลุ่มกองทุน
ผู้สูงอายุ
4) กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ
รับคำาร้อง / แบบเสนอ
โครงการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ พร้อมกับนำาเสนอ
อนุกรรมการฯ
5) คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ / ปรับปรุง
6) คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ
7) กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ
แจ้งผลการพิจารณาให้
สนง.พมจ. / สำานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพฯ

1) องค์กรฯทีผ่ า่ นการอนุมตั ทิ าำ
สัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนที่
สนง.พมจ. / สำานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ
2) องค์กรฯ ดำาเนินโครงการ
และจัดทำารายงาน
3) สนง.พมจ. หรือสำานักพัฒนา
สังคมกรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยม
และติดตามผล

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น
คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

- โครงการขนาดเล็ก
สำาหรับ
วงเงินตำ่ากว่า 50,000 ระยะเวลา
บาท
การรับ
- โครงการขนาดกลาง โครงการ
วงเงิน 50,000กองทุนจะ
300,000 บาท
เปิดรับ
- โครงการขนาดใหญ่ ตลอดปี
วงเงินเกิน 300,000
บาทขึ้น
** วงเงินเกิน
3,000,000 บาท
ขึ้นไป ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา

1) โครงการขนาดเล็ก สำาหรับ
วงเงินไม่เกิน 50,000 ระยะเวลา
บาท
การรับ
2) โครงการขนาดกลาง โครงการ
วงเงิน 50,000 ถึง
กองทุนจะ
300,000 บาท
เปิดรับ
3) โครงการขนาดใหญ่ ตลอดปี
วงเงิน 300,000 3,000,000 บาท
หากวงเงินเกิน
3,000,000 บาท

สนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ
หรือองค์กรเอกชนหน่วยงาน
***องค์กรทีจ่ ะเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน จะต้อง
ดำาเนินการจดทะเบียนองค์การ
เอกชนด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ก่อน
โดยรายละเอียดการยื่นคำาขอจด
ทะเบียน จะเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการ
จดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2552***

องค์กรส�ธ�รณประโยชน์
- มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กร
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัด
สวัสดิการสังคมมีผลงานเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานที่กำาหนดและได้รับการ
รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ตามกฎหมาย
องค์กรสวัสดิก�รชุมชน
- องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด

4. กองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม
(กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ)

ระยะเวล�
เปิดรับ

3. กองทุน
เพื่อการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การค้ามนุษย์

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

1) โครงการระยะ
สั้น (ระยะเวลา
ดำาเนินการไม่เกิน
180 วัน)
2) โครงการระยะ
ยาว (ดำาเนินการ
ตลอดปี หรือ 7
เดือนขึ้นไป)

-

ประเภทโครงก�ร

1) โครงการทีม่ ผี ลต่อการป้องกัน
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
สังคม
2) โครงการขององค์กร
สาธารณประโยชน์ หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน ต้องเป็น
โครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมและเป็นโครงการ
ที่มีการดำาเนินงานมาแล้ว
โดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู่
บางส่วนหรือเป็นโครงการใหม่

1) โครงการทีเ่ กีย่ วกับการป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับ
บุคคลครอบครัว และชุมชน
2) โครงการพัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหาย
3) โครงการที่ดำาเนินงานทาง
กฎหมายและการปราบปราม
4) โครงการฟื้นฟูเยียวยาและ
การคืนสู่สังคม
5) โครงการจัดทำาและพัฒนา
ระบบข้อมูล การติดตามและ
การประเมินผล
6) โครงการพัฒนากลไกการ
บริหารงานและการจัดการใน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
7) โครงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร

สามารถเสนอโครงการได้
3 ช่องทาง
1) เขียนโครงการเสนอใน
ระบบปกติ ผ่าน สนง.พมจ./
สำานักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ
โดยมีการประชุมพิจารณา
อนุมัติ โครงการทุกเดือน
2) เขียนโครงการเสนอใน
ระบบกระจายกองทุนสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่น
เสนอต่อกองทุน โดย อบต./
เทศบาลสมทบงบประมาณ

การยื่นขอรับการสนับสนุน
จัดทำาโครงการตามแบบ
(แบบ กปค. 01)
โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์
www.fund.m-society.
go.th และยื่นขอรับการ
สนับสนุนได้ ดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นที่กองบริหารกองทุน
สำานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- ในส่วนภูมิภาค ยื่นที่
สนง.พมจ.

โครงก�รเสนอในระบบปกติ
1) แจ้งผลการพิจารณาผ่าน
สำานักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ
และ สนง.พมจ. ทีร่ บั ยืน่ โครงการ
2) ทำาสัญญาและเบิกจ่ายเงิน
3) การดำาเนินโครงการ และ
รายงานผลการดำาเนินโครงการ
4) การติดตามประเมินผล
โครงการ

1) แจ้งผลการพิจารณาผ่านกอง
บริหารกองทุน สำานักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
และ สนง.พมจ.ทีร่ บั ยืน่ โครงการ
2) ทำาสัญญาและเบิกจ่ายเงิน
3) การดำาเนินโครงการและ
รายงานผลการดำาเนินโครงการ
4) การติดตามประเมินผล
โครงการ

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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5. กองทุน
คุ้มครองเด็ก
(กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน)

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

1) หน่วยงานภาครัฐ ] ที่
ดำาเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์
2) องค์กรภาคเอกชน ]ทีด่ าำ เนิน
กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

สวัสดิการสังคม ให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของเครือข่าย
องค์กรสวัสดิการชุมชนทีไ่ ด้รบั การ
รับรองตามกฎหมายฯ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

- โครงการขนาดเล็ก
ในวงเงินตำ่ากว่า
300,000 บาท
- โครงการขนาดกลาง
ในวงเงินตั้งแต่
300,000 - 1,000,000
บาท
- โครงการขนาดใหญ่
มากกว่า 1,000,000
บาท

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน
ให้นำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ

สามารถจัดส่ง
โครงการเข้า
มาขอรับเงิน
ตลอดทั้งปี

ระยะเวล�
เปิดรับ

1) โครงการที่
ดำาเนินการ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็ก
2) โครงการที่
ดำาเนินการ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
3) โครงการสร้าง
หรือพัฒนาระบบ
คุ้มครองเด็ก
4) โครงการที่
ดำาเนินการส่งเสริม
ศักยภาพครอบครัว
เพื่อการดูแลบุตร
อย่างเหมาะสม
5) โครงการที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศักยภาพ
อปท. ในการ
คุ้มครองเด็ก

ประเภทโครงก�ร

1) โครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้องเป็นโครงการริเริม่ ใหม่
หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณปกติได้ หรือได้รับ
แต่ไม่เพียงพอ
2) โครงการขององค์กร
ภาคเอกชน ต้องเป็นโครงการที่
ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการ
และแหล่งทุนอื่น ๆ
3) เป็นโครงการที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
4) รายละเอียดโครงการครบถ้วน
ระบุสภาพปัญหาที่เกิด มี
วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
ดำาเนินงานที่ชัดเจน
5) มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ทัง้ นีโ้ ครงการนัน้ ต้องไม่ได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ หรือ
ได้รับแต่ไม่เพียงพอ
3) โครงการอื่นตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติเห็นสมควร

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร

1) ทำารายละเอียดโครงการ
ตามแบบ
2) ยื่นเสนอขอโครงการ
- ในส่วนภูมิภาคสามารถ
ยืนเอกสารไปยัง สนง.พมจ.
- ในส่วนกรุงเทพมหานคร
ยืนเอกสารไปยังสำานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพฯ
3) สำานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ หรือสนง.พมจ.
พิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
- โครงการวงเงินไม่เกิน
150,000 บาท นำาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
กรุงเทพฯ/จังหวัด พิจารณา
อนุมัติ
- โครงการวงเงินเกิน
150,000 บาท จัดส่งให้
กองคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติ

ในการดำาเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว
3) เขียนโครงการที่
ตอบสนองงานในภาพรวม
ประเทศ โดยส่วนกลาง
เป็นผู้ดำาเนินกระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งโครงการ
1) แจ้งผลการพิจารณาผ่าน
สำานักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ
และ สนง.พมจ. ทีร่ บั ยืน่ โครงการ
2) จัดทำาสัญญารับเงินจาก
กองทุน
3) หน่วยงาน/องค์กร รับเงินไป
ดำาเนินโครงการ
4) การรายงานผลการ
โครงการ ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จสิ้นการดำาเนินโครงการ
5) การติดตามประเมินผล

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น
คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ระยะเวล�
เปิดรับ

1) สนับสนุน
ทุนโครงการ
นวัตกรรม
สร้างเสริม
สุขภาพ
2) โครงการ
สนับสนุน
ทุนการ
สร้างสรรค์สื่อ
และกิจกรรม
เพื่อสุขภาวะ
(Co-creative
Project)
ประจำาปี
- (เปิดรับ
โครงการ
ตลอดทั้งปี
พิจารณา
ทุกเดือน

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน

1) สนับสนุนทุน
โครงก�รนวัตกรรม
สร้�งเสริมสุขภ�พ
- งบประมาณที่เสนอ
ไม่เกิน 150,000 บาท
2) โครงก�รสนับสนุน
ทุนก�รสร้�งสรรค์สอ่ื
และกิจกรรมเพื่อสุข
ภ�วะ (Co-creative
Project)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) สนับสนุนทุนโครงก�ร
นวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ
- กลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชน
ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการ
รับทุนสนับสนุนการดำาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ
2) โครงก�รสนับสนุนทุนก�ร
สร้�งสรรค์สื่อ และกิจกรรม
เพื่อสุขภ�วะ (Co-creative
Project)
- ผูไ้ ด้รบั ทุน/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
จะต้องไม่เคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของ
สสส. หรือมีพฤติการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิด
ความเสียหายต่อ สสส. หรือ
บุคคลอื่น
- เป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน
หรือองค์กร ที่ดำาเนินงานโดยไม่
แสวงหาผลกำาไร มีจติ อาสา หรือมี

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

6. กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
(สำานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ)
-

6) โครงการที่
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก
7) โครงการที่
เกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือ
เด็กเป็นค่าความ
จำาเป็นพื้นฐาน

ประเภทโครงก�ร

1) สนับสนุนทุนโครงก�ร
นวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ
- รายละเอียดโครงการครบถ้วน
ระบุสภาพปัญหาของพืน้ ที/่ ชุมชน
ชัดเจน แผนการดำาเนินงานสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์
ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณ
สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากร
สมทบจากองค์กรท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่น
- หากเคยได้รับทุนจาก สสส.
ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และ
เป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผล
ทีเ่ ป็นการยกระดับการดำาเนินงาน
อย่างชัดเจน
- หากเป็นโครงการที่มีการ
ดำาเนินงานมาก่อน ต้องแสดง
เหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจน
- ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่ม

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร

1) สนับสนุนทุนโครงก�ร
นวัตกรรมสร้�งเสริม
สุขภ�พ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ
โครงการ ผ่านช่องทางดังนี้
- เสนอแบบเอกสาร
โครงการ ส่งไปทางไปรษณีย์
ที่สำานักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม (สำานัก 6)
สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

1) สนับสนุนทุนโครงก�ร
นวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ
- เมื่อ สสส. ได้รับข้อเสนอ
โครงการ ดำาเนินการคัดเลือก
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาเบื้องต้น
- สสส. จัดกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้เสนอโครงการและ
พัฒนาข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การคัดเลือก

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

17

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

18

การดำาเนินงานในรูปแบบกิจการ
เพื่อสังคม
- มีความเชี่ยวชาญในประเด็น
เนื้อหาที่ดำาเนินการ มีบทบาท
หน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง
พร้อมแนบผลงานหรือ
ประสบการณ์ดำาเนินงานมาให้
พิจารณา
- มีเวลาและทีมงานหลักที่พร้อม
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเวลา
ที่กำาหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน
ทุกเดือน
ภายใน
ระยะเวลา
45 วัน)

ระยะเวล�
เปิดรับ

ประเภทโครงก�ร
บุคคล / หน่วยงาน / องค์กร /
ชุมชนในพื้นที่ดำาเนินโครงการ
และมีความน่าเชื่อถือ
- ต้องมีการลงนามรับรอง
โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้อง
หรือรับค่าตอบแทนใด ๆ
2) โครงก�รสนับสนุนทุนก�ร
สร้�งสรรค์สื่อ และกิจกรรม
เพื่อสุขภ�วะ (Co-creative
Project)
- รายละเอียดโครงการครบถ้วน
ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่ /
ชุมชนชัดเจน มีเป้าหมายที่ส่งผล
เป็นประโยชน์ในเรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาวะ ทั้งระบุผลลัพธ์
ชัดเจน วัดผลได้
- เสนองบประมาณที่สมเหตุ
สมผล หรือมีทรัพยากรสมทบ
จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เนื้อหามีประเด็นสุขภาวะที่
ชัดเจน และมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเพิ่มเติมได้
- หากเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ที่เคยรับทุน สสส. ต้องมีการต่อ
ยอดหรือขยายผลที่เป็นการยก
ระดับการดำาเนินงานอย่างชัดเจน
และแสดงเหตุผลหรือข้อมูลว่า
จะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจาก
โครงการเดิมอย่างไร มีการบริหาร
โครงการเป็นลักษณะจิตอาสา

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
2) โครงก�รสนับสนุนทุน
ก�รสร้�งสรรค์สื่อ และ
กิจกรรมเพื่อสุขภ�วะ
(Co-creative Project)
ประจำ�ปี
- ผู้เสนอโครงการส่ง
แบบฟอร์ม พร้อมคลิปวีดโี อ
เสนอโครงการและเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ให้แก่ สสส.
- สสส. นำาเข้าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาโครงการและ
ทำาการสรุปผลการพิจารณา
โครงการ
- สำาหรับโครงการที่ผ่าน
การอนุมัติ เจ้าหน้าที่ สสส.
จะโทรแจ้ง พร้อมส่ง
จดหมายแจ้งผล และนัด
ประชุมเพือ่ พัฒนาโครงการ
* ในกรณีที่โครงการไม่
อนุมัติ สสส. จะดำาเนิน
เช่นเดียวกัน

- การกลั่นกรองวิชาการและ
ปรับแก้โครงการ
- อนุมติและทำาสัญญารับทุน
- ดำาเนินโครงการตามที่ได้รับ
การอนุมัติ
2) โครงก�รสนับสนุนทุน
ก�รสร้�งสรรค์สอ่ื และกิจกรรม
เพื่อสุขภ�วะ (Co-creative
Project)
- โครงการที่ผ่านการอนุมัติ
เจ้าหน้าที่แจ้งสรุปข้อตกลง
พร้อมแจ้งเอกสาร ที่ต้องใช้ใน
การทำาสัญญา
- ผู้เสนอโครงการ ส่งเอกสาร
ที่ใช้ทำาสัญญากลับมา สสส.
ดำาเนินเรื่องการทำาสัญญา และ
ออกสัญญา 2 ฉบับ ส่งให้ผู้ทำา
สัญญาเก็บไว้
- รับเงินสนับสนุนและดำาเนิน
โครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น
คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2) มีการดำาเนินกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มา
ก่อนแล้ว และมีการจัดทำาแผนและ
ดำาเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ต่าง ๆ ในพื้นที่
3) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงิน
หรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่
กำาหนด
*** เป็นกลุม่ บุคคลรวมตัวกันตัง้ แต่
5 คน ขึ้นไป

หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน

7. กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
(สำานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ)
กรอบวงเงินโครงการ
ไม่เกิน 30,000 บาท
*** หมายเหตุการ
พิจารณางบประมาณ
สนับสนุนแล้วแต่
คณะกรรมการ
พิจารณากองทุน ฯ

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน

ประเภทโครงก�ร

โครงการระยะยาว
สามารถส่ง
(ระยะเวลาการ
โครงการได้
ดำาเนินโครงการ
ในช่วงไตรมาส
เกิน 6 เดือน)
แรกของปี
งบประมาณ
(ตุลาคม –
ธันวาคม
ของทุกปี)

ระยะเวล�
เปิดรับ

- โครงการที่ดำาเนินกิจกรรม
สนับสนุน และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการหรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ และการรักษา
พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ที่จำาเป็นต่อสุขภาพและการ
ดำารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่
ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ใช่เป็นลักษณะการรับจ้างเพื่อ
ทำาโครงการ
- มีความตั้งใจและเห็นคุณค่าใน
การทำางานเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะจริง
- โครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งาน
กิจการด้านสังคม (CSR) ให้กับ
องค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาต่อไป

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร

ส่งเอกสารโครงการไปยัง
อปท.
โดยแนบเอกสารประกอบ
ไปด้วย
1. บันทึกการประชุมของ
กลุ่ม (สามารถตั้งชื่อกลุ่ม
ได้อย่างอิสระ)
2. แบบเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพว่าจะดำาเนินการ
โครงการ........ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ
3. คณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

1) เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติโครงการ ผู้บริหารสูงสุด
ของ อปท. ดำาเนินการสัง่ จ่ายเงิน
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้จ่ายเงินตาม
แนบท้ายประกาศ ฯ
2) กลุ่มหรือองค์กรรับเงินตาม
ประกาศ เพื่อดำาเนินโครงการ
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ
อนุมัติ
3) สรุป+รายงานผลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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หน่วยง�น/
ชื่อกองทุน
8. การสนับสนุน
งบประมาณ
องค์กรเอกชน
สาธารณ
ประโยชน์
(กรมสนับสนุน
บริการ
สุขภาพ)
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ระยะเวล�
เปิดรับ
กรกฎาคม –
สิงหาคม ใน
แต่ละปี
(หมายเหตุ
กำาหนดการ
การรับสมัคร
อาจมีการ
เปลี่ยนได้
ตามความ
เหมาะสม)

กรอบวงเงินที่ให้ก�ร
สนับสนุน
-

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์
ไม่แสวงหาผลกำาไร และเป็นองค์กร
ที่มีคณะกรรมการเป็นปัจจุบัน
2) มีเอกสารประกอบการทำาสัญญา
รับเงินครบถ้วน ดังนี้
- หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ /
สมาคม
- หนังสือจดทะเบียนแต่งตั้ง
กรรมการของมูลนิธิ / สมาคมทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน
- ข้อบังคับของมูลนิธิ / สมาคม
3) มีวตั ถุประสงค์กจิ กรรม แผนงาน
การดำาเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุข
หรือแผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศ
4) ไม่มปี ระวัตเิ กีย่ วข้องกับการเมือง
หรือแสวงหารายได้จากการทำา
โครงการ
5) ไม่มีประวัติคืนเงินสนับสนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
6) ไม่รับพิจารณาองค์กรที่ไม่ส่ง
รายงานผลการดำาเนินงานจาก
งบเดิมที่ได้สนับสนุน
7) องค์กรที่ไม่ส่งรายงานเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่าย
1) เสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ /
ผู้พิการ / ผู้ป่วย
ติดบ้าน / ผู้ป่วย
ติดเตียง / ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายของ
ชีวิต
2) ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มสตรี /
กลุ่มเด็กปฐมวัย /
กลุ่มวัยเรียน /
กลุ่มวัยรุ่น /
กลุ่มวัยทำางาน
3) การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4) การส่งเสริม
และป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
5) การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

ประเภทโครงก�ร
1) มีการวิเคราะห์ปัญหาใช้
หลักการและเหตุผลที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับขอบเขตที่
กำาหนด
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และกลวิธีการดำาเนินงาน
ที่ชัดเจน
3) การดำาเนินงานเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรต่าง ๆ
4) งบประมาณคุ้มค่าและ
เหมาะสม
5) ระบุตัวชี้วัดหรือการ
ประเมินผลความสำาเร็จของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
ชัดเจน
6) กิจกรรมโครงการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
7) โครงการที่เสนอต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลักษณะสำ�คัญของโครงก�ร
1) จำานวนโครงการที่ส่งมา
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ สามารถ
ส่งโครงการได้ไม่เกิน 2
โครงการ
2) การเสนอโครงการของ
องค์กรต่าง ๆ เสนอโครงการ
ไปยังผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 – 12 ตามพื้นที่ตั้ง
ขององค์กร (เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ไปรษณีย์ ส่ง
ด้วยตนเอง)
3) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกโครงการ
4) ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อรับรองและให้ความ
เห็นชอบโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน

1) แจ้งองค์กรต่าง ๆ ให้ทราบ
ผลการพิจารณาโครงการ / ปรับ
แก้ไขโครงการ และทำาสัญญา
รับเงิน
2) แจ้งองค์กรให้มารับเงิน
สนับสนุน ปีงบประมาณ
3) ติดตาม กำากับ สนับสนุน
และประเมินผลการดำาเนินงาน
พร้อมรายงานความก้าวหน้า
ให้คณะกรรมการทราบตาม
เวลาที่กำาหนด

วิธกี �รยืน่ เสนอขอโครงก�ร ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น
คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภ�คผนวก ข

แบบประเมินชุมชน (อปท.)
เพือ่ ประเมินคว�มเสีย่ งคว�มรุนแรงในครอบครัว ระดับชุมชน (อปท.)
คำ�อธิบ�ยก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัตถุประสงค์ของก�รเก็บข้อมูล
1.1 เพือ่ ศึกษาสภาพความเป็นอยูข่ องครอบครัวในชุมชน(อปท.)
1.2 เพือ่ นำาข้อมูลไปกำาหนดแนวทางการเฝ้าระวังและเตือนภัย เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทด่ี ใี นครอบครัว
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือแกนนำาใน อปท. ๆ ละ 1 คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลของ อปท.
1.1 ตำาบล/เทศบาล
..........................................................................................................…………………………………………………...............
อำาเภอ…………………………………………………………………………………………………………….…….......................................
จังหวัด…………………………………………………………………………………………..……………………........................................
1.2 เป็นพื้นที่ในหรือนอกเขตเทศบาล
1) ในเขตเทศบาล
2) นอกเขตเทศบาล
1.3 มีจำานวนครัวเรือน…………………………….........ครัวเรือน และประชากร จำานวน……………………........………..คน
2. ข้อมูลเกีย่ วกับชุมชนข้อใดตรงกับความเป็นจริงเกีย่ วกับชุมชนทีท่ า่ นอยู่
1. สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้ง่าย
2. มีร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์ หรือแหล่งมั่วสุมอื่นๆ
3. มีบ่อนการพนันหรือแหล่งอบายมุขอื่นๆ
4. มีการแพร่ระบาด/ซื้อขายยาเสพติด
5. มีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคนในชุมชนเพิม่ มากขึน้
6. มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และส่งเสริมสิทธิสตรี
7. มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมและจัดบริการสำาหรับผู้สูงอายุ
8. มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมและจัดบริการสำาหรับผู้พิการ
9. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรี เด็กและเยาวชน ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และบุคคลใน
ครอบครัว
10. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

แบบสรุปก�รประเมินคว�มเสี่ยงคว�มรุนแรงในครอบครัว
ระดับครอบครัวและชุมชน (อปท.)
ตำ�บล/เทศบ�ล....................................อำ�เภอ...................................จังหวัด.......................................
ระดับครอบครัว

คำ�ตอบ

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ 1

ครอบครัวที่ตอบไม่ใช่
ทุกข้อ

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ 2

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่”
1 – 6 ข้อ (ไม่เกินร้อย
ละ 27 ของคะแนนเต็ม)

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ 3

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่”
7 – 11 ข้อ (ไม่เกินร้อย
ละ 28 - 50 ของ
คะแนนเต็ม)

ครอบครัวที่มีระดับความเข้มของ
ความรุนแรงในระดับ 4

ครอบครัวที่ตอบ “ใช่”
12 ข้อขึ้นไป (ได้คะแนน
เกินร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม)

ระดับชุมชน (อปท.)

ค่�ที่คำ�นวณได้ (C)

ระดับความเสีย่ งต่อปัญหาความรุนแรง
ของชุมชน
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จำ�นวน

คว�มเข้มคว�มรุนแรง

คิดเป็นร้อยละ (A)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำ�อธิบ�ยก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัตถุประสงค์ของก�รเก็บข้อมูล
1.1 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชน
1.2 เพื่อนำาข้อมูลไปกำาหนดแนวทางการเฝ้าระวังและเตือนภัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
2. แบบฟอร์มนี้มี 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบคำาถามและครอบครัว
2.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำาหรับการประเมินครอบครัว
3. ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลในครอบครัว ครัวเรือนละ 1 คน
4. จัดเก็บตำาบลละ 100 ชุด (ครัวเรือน)
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ส่วนทีห่ นึง่ ข้อมูลทัว่ ไปของครอบครัว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบคำ�ถ�มและครอบครัว
1.1 เพศ
1. หญิง
2.
ชาย
1.2 อายุ............................ปี
1.3 จบการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
4. ปวส. หรือ อนุปริญญา
5. ปริญญาตรี
6. สูงกว่าปริญญาตรี
7. ไม่ได้ศึกษา
8. อื่น ๆ ระบุ.
1.4 สถานภาพการสมรส
1. โสด
2. สมรส-อยู่ด้วยกัน
3. สมรส-แยกกันอยู่
4. หย่าร้าง/หม้าย
1.5 สถานภาพในครอบครัว
1. สามี/พ่อ
2. ภรรยา/แม่
3. ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย
4. ลูก
5. ญาติ/ผู้อาศัย
6. อื่น ๆ ระบุ.....................
1.6 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในครอบครัว ข้อใดตรงกับความเป็นจริงในครอบครัวท่านมากที่สุด
1. รายได้มากกว่ารายจ่าย
2. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
3. รายได้เท่ากับรายจ่าย
4. อื่น ๆ ระบุ....................
ข. ข้อมูลคว�มสัมพันธ์ระหว่�งครอบครัวกับชุมชน
1.7 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการพูดคุย/สังสรรค์กับเพื่อนบ้านหรือไม่
1. เป็นประจำา
2. เป็นบางครั้ง
3. ไม่เคยทำา
1.8 สมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าร่วมงานประเพณีของชุมชนหรือไม่
1. เป็นประจำา
2. เป็นบางครั้ง
3. ไม่เคยเข้าร่วมงาน
1.9 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการใช้บริการในชุมชนข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
3. วัด/มัสยิด
4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ)
6. บริการให้คำาปรึกษา/ค่ายครอบครัว
8. อื่น ๆ ระบุ..........................................................................
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบคำ�ถ�มและครอบครัว
ข้อใดเป็นข้อมูล เหตุการณ์ หรือการกระทำาใดที่ตรงกับครอบครัวของท่าน ในรอบปีที่ผ่�นม�
1. มีคนในครอบครัวว่างงาน หรือไม่มีรายได้ และสร้างความเดือดร้อนในครอบครัว

ใช่

ไม่ใช่

2. มีคนในครอบครัวดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด และสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว
3. มีคนในครอบครัวติดการพนัน/มีหนี้สิน และสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว
4. คนในครอบครัวมีพฤติกรรมนอกใจ (คู่สมรส) ระแวงหึงหวง
5. มีคนในครอบครัวผูกขาดการตัดสินใจ หรือควบคุมกำากับพฤติกรรม จนสมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกถูกบีบบังคับ
6. มีคนในครอบครัวที่อารมณ์ร้อน โมโห ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย
7. ในครอบครัวมีเด็กหรือเยาวชนที่เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร จนรู้สึกเป็นปัญหา

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

8. มีคนในครอบครัวมีปัญหาทางจิตที่เห็นได้ชัด หรือมีประวัติเข้ารับการรักษาทางจิตเวช

ใช่

ไม่ใช่

9. เป็นครอบครัวที่พ่อหรือแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำาพัง (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว)
10. ในครอบครัวมีพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง ลูกบุญธรรม

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

11. ในครอบครัวมีบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือป่วยเรื้อรัง

ใช่

ไม่ใช่

12. คนในครอบครัวมีปากเสียงกัน หรือทะเลาะกัน เป็นประจำา
13. คนในครอบครัวมีการทุบตี ทำาร้ายร่างกายกันเป็นประจำา

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

14. มีคนในครอบครัวข่มขู่จะทำาร้ายกัน

ใช่

ไม่ใช่

15. มีการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่เต็มใจ
16. เคยมีประวัติว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ถูกทำาร้ายจากคนในครอบครัว

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

17. คนในครอบครัวเคยมีประวัติทำาร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย

ใช่

ไม่ใช่

18. อดีตสามีหรืออดีตภรรยา หรือบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวมี
พฤติกรรมคุกคาม ขมขู่ ทำาให้อับอาย/ทำาร้าย
19. มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนต้องปรึกษากับคนอื่น หรือหน่วยงาน
20. คนในครอบครัวเคยมีประวัติถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัวจนต้องเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาล
21. เคยมีการแจ้งเหตุการณ์กระทำาความรุนแรงในครอบครัวต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ/
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ
22. คนในครอบครัวต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจมาช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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บันทึกการสังเกตของผู้เก็บข้อมูล
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ก�รแปลผลข้อมูล (ส่วนที่ 2) การแปลผลในระดับครอบครัวและระดับชุมชนมีดังนี้
1.) ในระดับครอบครัว พิจารณาระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว จากจำานวนข้อ (หรือจำานวน
ข้อมูล เหตุการณ์หรือการกระทำา) ที่กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบ ว่า “ใช่” โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

ระดับคะแนน
A
ตอบ “ไม่ใช่”ทุกข้อ

คว�มหม�ย
B

ก�รตีคว�ม

ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง
คว�มเข้มคว�มรุนแรง
เท่�กับ 1
หรือระดับเขียว

เป็นครอบครัวปกติ ไม่มีปัญหา
ไม่มีปัจจัยความเสี่ยง ทั้งปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว
และได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ทางสังคมน้อย เป็นครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีโอกาส
กระทำาความรุนแรงในครอบครัว
ต่อกันน้อย

ตอบ “ใช่”จำ�นวน 1-6 ข้อ
ได้คะแนน ไม่เกินร้อยละ 27
ของคะแนนเต็ม

มีความเสี่ยงเกิดการกระทำาความ เป็นครัวเรือนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
รุนแรงในครอบครัว ในระดับน้อย ความรุนแรงในครอบครัว และมี
คว�มเข้มคว�มรุนแรง
โอกาสกระทำารุนแรงบ้างเป็น
เท่�กับ 2
ครั้งคราว แต่เกิดขึ้นน้อย
หรือแปลงเป็น
ระดับสีเหลือง เพื่อเตือนภัย

ตอบ “ใช่”จำ�นวน 7-11 ข้อ
ได้คะแนน มากกว่าร้อยละ 28 –
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

มีความเสี่ยงเกิดการกระทำาความ
รุนแรงในครอบครัว ในระดับป�น
กล�งคว�มเข้มของคว�มรุนแรง
เท่�กับ 3
หรือแปลงเป็น
ระดับสีส้มเพื่อก�รเตือนภัย

เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงและ
มีความรุนแรงในครอบครัว
เกิดขึ้นแล้ว และเสี่ยงจะใช้
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ตอบ “ใช่”จำ�นวน 12 ข้อ ขึ้นไป มีความเสี่ยงเกิดการกระทำาความ
ได้คะแนน เกินกว่า ร้อยละ 50
รุนแรงในครอบครัว ในระดับม�ก
ของคะแนนเต็ม
คว�มเข้มของคว�มรุนแรง
เท่�กับ 4
หรือแปลงเป็น
ระดับสีแดงเพื่อก�รเตือนภัย

เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงหลาย
ปัจจัย มีการกระทำารุนแรง
ในครอบครัวเกิดขึ้นแล้ว
และเสี่ยงจะใช้ความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น และมีการกระทำา
รุนแรงซำ้า
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สูตรคำ�นวณ

สูตรคำานวณ A (ระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว) = จำานวนข้อที่ตอบ “ใช่” X 100
22
2) ในระดับชุมชน ในการพิจารณาว่าชุมชนใดมีระดับความรุนแรงมากกว่ากัน ให้ใช้สูตรคำานวณ ดังนี้
ระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรงของชุมชน ก = ผลรวมของ (ค่าร้อยละของครอบครัวที่มี
ความเข้มข้นของความรุนแรงในแต่ละระดับ x ระดับเข้มข้นของความรุนแรง) หารด้วย 100

สูตรคำ�นวณ

สูตรคำานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงของชุมชน

=

∑ (A X B)
100

ตัวอย่างการคำานวณ เช่น ชุมชน ก มีจำานวนครอบครัวที่เก็บแบบทั้งหมด 10 ครอบครัว พบว่า
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ 1 จำานวน 2 ครอบครัว = (2/10)*100 = ร้อยละ 20
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ 2 จำานวน 5 ครอบครัว = (5/10)*100 = ร้อยละ 50
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ 3 จำานวน 2 ครอบครัว = (2/10)*100 = ร้อยละ 20
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ 4 จำานวน 1 ครอบครัว = (1/10)*100 = ร้อยละ 10
ผลรวมของ
(ค่าร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มข้นของความรุนแรงในแต่ละระดับxระดับเข้มข้นของความรุนแรง)
= (20*1) + (50*2) + (20*3) + (10*4) = 220
ดังนั้น ระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรงของชุมชน ก = 220/100 = 2.2
ชุมชน ก มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ 3 มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
การแปลความหมาย
ค่าที่คำานวณได้มีค่าตั้งแต่ 1 - 4 มีความหมาย ดังนี้
คะแนน 1.00
ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ 1
คะแนน 1.01 – 2 ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ 2
คะแนน 2.01 – 3 ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ 3
คะแนน 3.01 – 4 ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ 4
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(ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง)
(มีความเสี่ยงระดับน้อย)
(มีความเสี่ยงระดับปานกลาง)
(มีความเสี่ยงระดับมาก)

ระดับ 1

ไม่มีคว�มเสี่ยงต่อคว�มรุนแรง

ระดับ 2

คว�มเสี่ยงระดับน้อย

ระดับ 3

คว�มเสี่ยงระดับป�นกล�ง

ระดับ 4

คว�มเสี่ยงระดับม�ก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภ�คผนวก ค
ประเด็นก�รประเมินคว�มเสี่ยง คว�มรุนแรงในเด็กวัย 0-6 ปี

คำ�ชี้แจง
แบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือสำาหรับประเมินสภาวะเสี่ยงของเด็กวัย 0-6 ปีในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะ
ถูกทารุณกรรรมและทอดทิ้ง เสี่ยงต่อการกระทำาความผิด หรือ กำาลังเผชิญปัญหา / ตกอยู่ในสภาวะยากลำาบาก
เช่น การถูกทารุณกรรม การได้รับความรุนแรง การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เป็นต้น
แบบประเมินนี้ ไม่ใช่แบบสอบถาม ดังนั้นจึงไม่ควรให้เด็ก / สตรีหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผูต้ อบแบบประเมินนี้ ผูท้ ตี่ อบแบบประเมินชุดนีค้ อื ผูท้ าำ การประเมิน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) /อาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ร�ยก�รประเมิน
มี ไม่มี
คว�มเสี่ยงโดยสังเกตจ�กตัวเด็ก
1.ชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี ที่พิการอยู่
ในชุมชน เช่น พิการทางร่างกาย พิการทางสมอง
ออทิสติก สมาธิสั้น

ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข
เฝ้าระวัง

2.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ที่ใช้เวลา
กับ โทรศัพท์ ทีวี เล่นเกม หรือ อินเตอร์เน็ตมาก
จนรบกวนกิจวัตรประจำาวันหรือนำาไปสู่การใช้
ความรุนแรง

ให้ความรู้ผู้ปกครอง

3.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี อยู่ตาม
ลำาพังโดยไม่มีผู้ดูแล

ประสาน 1300

4.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบ่อย ๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติม

5.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่มี
ร่องรอยบาดแผล / มีรอยฟกชำ้าตามร่างกายที่
คาดว่าอาจเกิดจากการถูกทำาร้าย หรือ มีร่องรอย
บาดแผลที่ไม่สามารถอธิบายที่มาของบาดแผลได้

หาข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าพบการกระทำาความรุนแรง
แจ้ง 1300

6.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เช่น ทำาร้ายตนเอง
ทำาร้ายผู้อื่น และทำาลายสิ่งของ ทำาร้ายสัตว์

ให้เด็กเข้ารับการรักษา
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ร�ยก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงโดยสังเกตจ�กผู้ดูแล /
สภ�พแวดล้อม
7.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตา่ำ กว่า 6 ปี ทีอ่ าศัย
อยูก่ บั ผูป้ กครอง / ผูใ้ หญ่ทข่ี าดทักษะในการเลีย้ งดู
ลูก เช่น เลี้ยงดูลูกไม่เหมาะสม ปล่อยเด็กไว้ตาม
ลำาพัง หรืออาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง ที่มี
แนวโน้มว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ให้การอุปการะเด็ก
อย่างเหมาะสม
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มี ไม่มี

ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข

ให้ความรู้ผู้ปกครองเฝ้าระวัง
ติดตามความเป็นไปของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง หากสงสัยความผิดปกติ
ติดต่อ 1300

8.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่ถูก
พ่อแม่ทิ้งไว้ให้อยู่ตามลำาพัง โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

ติดต่อ 1300 ให้เข้ามาช่วยเหลือ

9.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่อยู่กับ
ผู้สูงอายุที่พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ
เจ็บป่วยเรื้อรัง

ให้เด็กมีผู้ดูแลที่สามารถดูแลเด็ก
ได้

10.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี ที่ต้อง
ตามผู้ปกครองไปทำางานหรือประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว จนกระทบต่อ
พัฒนาการหรือมีความไม่ปลอดภัย

ให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดู
บุตร ช่วยหาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ

11.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่มี
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย
เป็นโรคจิต โรคประสาท โรคทางสมอง เคยได้รับ
อุบัติเหตุรุนแรงทางสมอง

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้
ผู้ปกครองเข้ารับการรักษา

12.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี ที่มี
พ่อแม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวติดสุรา
หรือใช้สารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท /
หลอนประสาท เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน
มอร์ฟีน กาว เป็นต้น

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้บุคคลที่
ติดสุรา / สารเสพติดเข้ารับการ
บำาบัดรักษา

13.ในชุมชนของท่านมีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีบุคคลที่เสี่ยง เช่น อยู่ใกล้บุคคล
ที่เคยต้องโทษคดีข่มขืนหรือทำาร้ายร่างกาย /
อยู่ใกล้บุคคลที่ติดสารเสพติด / อยู่ใกล้บุคคลที่
หมกมุ่นกับสื่อลามก เป็นต้น

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้
ผู้ดูแลเด็กในเรื่องการดูแลบุตร
หลานให้ปลอดภัยจากบุคคล
อันตราย หากพบความผิดปกติ
ติดต่อ 1300 ให้เข้าไปช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็ก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร�ยก�รประเมิน
มี ไม่มี
14.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี ที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวใช้ความ
รุนแรง ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำา หรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีปัญหาด้านอารมณ์ เช่น อารมณ์รุนแรง
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หรือ เคยพยายามจะฆ่าตัวตาย

ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข
ให้ความรู้ / ให้คำาปรึกษา
ผูป้ กครองในการใช้ชวี ติ ครอบครัว
ให้ผู้ปกครองเข้ารับการบำาบัด

15.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี ที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองประกอบอาชีพผิดกฎหมาย /
ผิดศีลธรรม เช่น เปิดบ่อนการพนัน เกี่ยวข้องกับ
การค้าบริการทางเพศ ค้ายาเสพติด

ติดต่อ 1300
ให้เข้าไปช่วยเหลือเด็ก

16.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปีที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวใช้ให้ทำางาน
ที่ผิดกฎหมาย เช่น ให้ขายยาเสพติด / ให้ไป
ค้าประเวณี หรือ บังคับให้ดื่มเหล้า หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือ ยาเสพติด

ติดต่อ 1300
ให้เข้าไปคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ภ�คผนวก ง
ประเด็นก�รประเมินสภ�วะคว�มเสี่ยงต่อก�รถูกใช้คว�มรุนแรงของเด็ก / สตรีและครอบครัว
ในชุมชน “1 9 ก้�วหนึ่ง”
คำ�ชี้แจง
แบบประเมินนี้ไม่ใช่แบบสอบถาม ดังนั้นจึงไม่ควรให้เด็ก / สตรีหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผูต้ อบ แบบประเมินนี้ ผูท้ ต่ี อบแบบประเมินชุดนีค้ อื ผูท้ ท่ี าำ การประเมิน ซึง่ ผูท้ ท่ี าำ การประเมินควรใช้การสังเกต /
ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอื่น ๆ ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
แบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือ สำาหรับประเมินสภาวะเสี่ยงของเด็ก / สตรีในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะถูก
ทารุณกรรมและทอดทิ้ง เสี่ยงต่อการกระทำาความผิด หรือ กำาลังเผชิญปัญหา / ตกอยู่ในสภาวะยากลำาบาก เช่น
การถูกทารุณกรรมการได้รับความรุนแรง การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เป็นต้น
ร�ยก�รประเมิน
1.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรี / ผู้พิการ /
ผู้สูงอายุที่มีร่อยบาดแผล / มีรอยฟกชำ้าตาม
ร่างกายที่คาดว่าอาจเกิดจากการถูกทำาร้าย หรือ
มีร่องรอยบาดแผลที่ไม่สามารถอธิบายที่มาของ
บาดแผลได้
2.ในชุมชนของท่าน มีเด็กหรือบุคคลที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง เช่น ทำาร้ายตนเอง ทำาร้ายผู้อื่น
และทำาลายสิ่งของ ทำาร้ายสัตว์

3.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี หรือ
สตรีถูกข่มขืน จนเกิดการตั้งครรภ์

4.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรี / ผูส้ งู อายุทพ่ี กิ าร
อยูใ่ นชุมชน เช่น พิการทางร่างกาย พิการทางสมอง
ออทิสติก สมาธิสั้น
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มี ไม่มี ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ดูแล เพื่อให้
ทราบว่าร่องรอยดังกล่าวมาจาก
อุบัติเหตุหรือถูกกระทำา หากพบว่า
ถูกกระทำา โทร.แจ้ง 1300 หรือ
แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก /
เพือ่ นบ้าน / ผูด้ แู ล เพือ่ ให้ทราบว่า
เด็กอยู่กับใครหรือบุคคลนั้นอยู่
กับใครและผู้ดูแลมีลักษณะเป็น
อย่างไร
2.ประสานงานให้เด็กหรือบุคคลนัน้
ได้พบกับจิตแพทย์เพื่อทำาการดูแล
รักษาและแก้ไขพฤติกรรม
ประสานงานให้เด็ก สตรีได้พบแพทย์ /
พยาบาล / นักสังคมสงเคราะห์
เพื่อให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือและ
ค้นหาข้อเท็จจริง ถึงสาเหตุของ
การตั้งครรภ์ การวางแผนดูแลใน
ระยะฉุกเฉิน และระยะยาว
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม จาก เพือ่ นบ้าน/
ผู้ดูแล เพื่อ ให้ทราบว่าเด็ก / สตรี/
ผูส้ งู อายุดงั กล่าวมีผดู้ แู ลหรือไม่ และ
มีการดูแลเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร�ยก�รประเมิน

มี ไม่มี ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข

5.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรี / ผู้พิการ /
ผู้สูงอายุ ที่มีพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือสมาชิกใน
ครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท โรคทาง
สมอง เคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงทางสมอง

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นระยะ
2.ให้ขอ้ มูลแก่เด็ก / สตรี / ผูพ้ กิ าร /
ผู้สูงอายุในการป้องกันตนเอง และ
การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรง
3.แนะนำาให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับ
การรักษา

6.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรี / ผู้พิการ /
ผู้สูงอายุที่มีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือสมาชิกใน
ครอบครัวติดสุราหรือใช้สารเสพติดประเภท
กระตุ้นประสาท / หลอนประสาท เช่น ยาบ้า
ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน มอร์ฟีน กาว เป็นต้น

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นระยะ
2.ให้ขอ้ มูลแก่เด็ก / สตรี / ผูพ้ กิ าร /
ผู้สูงอายุในการป้องกันตนเอง
และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรง
3.แนะนำาให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับ
การรักษา

7.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรีทพ่ี อ่ แม่ผปู้ กครอง
หรือสมาชิกในครอบครัวใช้ความรุนแรง / ทะเลาะ
วิวาทกันเป็นประจำา

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นระยะ
2.ให้คำาปรึกษาแก่ครอบครัวในการ
ใช้ชีวิตครอบครัว / การเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

8.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรีทพ่ี อ่ แม่ผปู้ กครอง
คู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาด้าน
อารมณ์ เช่น อารมณ์รุนแรง ควบคุมอารมณ์ไมได้
หรือ เคยพยายามจะฆ่าตัวตาย มีพฤติกรรมหึงหวง
ทำาร้ายร่างกาย

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นระยะ
2.แนะนำาให้พบจิตแพทย์ /
นักจิตวิทยา

9.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 6 ปี หรือ
ผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้ หรือ
ผู้ป่วยติดเตียง อยู่ตามลำาพังโดยไม่มีผู้ดูแล

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก
เพื่อ ให้ทราบถึงการใช้ชีวิตและ
เพื่อ ให้ทราบถึงการใช้ชีวิตและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
2.ประสานงาน 1300 หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
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คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ร�ยก�รประเมิน
10.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือ ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
รวมถึงแผลไฟไหม้ นำ้าร้อนลวก ไฟดูด
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มี ไม่มี ระบุชื่อ

แนวท�งแก้ไข
1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก
และ ผู้ดูแล เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ
เลี้ยงดูเด็กและสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ
2.ให้คาำ แนะนำากับผูด้ แู ลในการดูแล
เด็กให้ปลอดภัย

11.ในชุมชนของท่าน มีเด็กใช้เวลากับโทรศัพท์
ทีวี เล่น เกม หรือ อินเตอร์เน็ตมากจนรบกวน
กิจวัตรประจำาวัน เช่น ไม่กินข้าว ไม่ไปโรงเรียน
ไม่รับผิดชอบตัวเอง เป็นต้น

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก
และ ผูด้ แู ล เพือ่ ให้ทราบถึงการดูแล
เด็กในชีวิตประจำาวันและการใช้
ชีวิตของเด็ก
2.ให้คำาแนะนำาในการดูแลเด็กแก่
ผูด้ แู ลและให้คาำ แนะนำาในการใช้ชวี ติ
แก่เด็ก
3.ประสานงานท้องถิน่ ในการจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวในช่วงหลังเลิกเรียนและ
ช่วงวันหยุด / ปิดเทอม

12.ในชุมชนของท่านมีเด็กอายุ 4-15 ปีที่ไม่ได้
เรียนหนังสือ

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก
และผู้ดูแล เพื่อ ให้ทราบถึงสาเหตุ
ของการที่เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้
เรียนหนังสือ

13.ในชุมชนของท่าน มีเด็ก / สตรีที่พ่อแม่
ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวใช้ให้ทำางาน
ที่ผิดกฎหมาย เช่น ให้ขายยาเสพติด / ให้ไป
ค้าประเวณี

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก
และเพื่อนบ้าน เพื่อ ให้ทราบถึง
การดูแลเด็กและการให้เด็ก / สตรี
ทำางานผิดกฎหมาย
2.ประสานงาน 1300 หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

14.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ต้องดูแลผู้ปกครอง
ทีพ่ กิ ารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ / เจ็บป่วยเรือ้ รัง หรือ
ต้องดูแลเด็กเล็กหรือคนพิการ คนชรา ที่ต้องดูแล
เด็กเล็กตามลำาพัง

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จากเด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสภาวะของเด็กและครอบครัว
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร�ยก�รประเมิน
มี ไม่มี ระบุชื่อ
15.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี
ต้องช่วยผู้ปกครองทำางานหรือประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว เช่น ขายพวงมาลัย
ขายก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

แนวท�งแก้ไข
1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จากเด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสภาวะของเด็กและครอบครัว
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

16.ในชุมชนของท่าน มีเด็กดื่มเหล้า เล่นพนัน
หรือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จากเด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสภาวะของเด็กและครอบครัว
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

17.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย / ผิดศีลธรรม เช่น
เปิดบ่อนการพนันเกี่ยวข้องกับการค้าบริการ
ทางเพศ ค้ายาเสพติด

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสภาวะของเด็กและครอบครัว
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

18.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือ มีพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ไม่ได้ดูแลเด็กจนทำาให้
เด็กต้องไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่นอกบ้านเป็นหลัก หรือ
มีผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตเร่ร่อน เช่น ไปอยู่
ตามที่สาธารณะต่าง ๆ

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสภาวะของเด็กและครอบครัว
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ

19.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้เสียชีวิต
หรือไม่สามารถสืบหาตัวพ่อแม่ได้

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จาก เด็ก /
ผูป้ กครอง / เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ทราบ
2.ประสานงาน 1300 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ - ประสานพื้นที่ 3 พื้นที่ที่เข้า
เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ร่วมโครงการฯ
ลดความรุนแรงในครอบครัว 1) ศพค. 1
2) ศพค. 2
3) ศพค. 3
- ชี้แจงแนวทางการดำาเนิน
โครงการฯ

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

กลุ่มเป้�หม�ย
- สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
- สนง.พัฒนาชุมชน
- สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- สนง.สาธารณสุข
- ผู้แทนสถานศึกษา
- ผู้แทน อปท.

ก�รมีส่วนร่วม
ของกลไกในพื้นที่

3 พื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ - คณะทำางานศูนย์พัฒนา
และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. ครอบครัวในชุมชน
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รพ.สต.
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้นำาชุมชน
- อาสาสมัคร

- จัดทำา (ร่าง) แผนการดำาเนิน คณะทำางาน
โครงการลดความรุนแรงใน
ครอบครัว

จัดประชุมคณะทำางานที่
เกี่ยวข้อง

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

แนวท�ง/ขั้นตอน
ก�รดำ�เนินง�น

โครงก�ร/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำ�เนินง�น

- พื้นที่มีเครือข่ายในการทำางานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
- แผนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่
- ข้อมูลความรุนแรง
- แนวทางการจัดกิจกรรม
- ครอบครัว ชุมชน และสหวิชาชีพ ทั้งในระดับ
จังหวัดและพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครัว
ลดลงและไม่เกิดซำ้า

- มีเครือข่ายการทำางานระดับจังหวัดเพือ่ ป้องกัน
เฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
- มีแผนการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชือ่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการฯ.............................................................................ตำาแหน่ง..............................................................โทร. .....................................................
แผนก�รดำ�เนินง�นระดับจังหวัด

แผนก�รดำ�เนินง�น
โครงก�ร
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.

ตัวอย่�ง

ภ�คผนวก จ
คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

โครงก�ร/กิจกรรม

จัดอบรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพครอบครัวลดความ
รุนแรงในครอบครัว

สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่
จัดกิจกรรมลดความความ
รุนแรงในครอบครัว (3 พื้นที่)
(พื้นที่เสนอโครงการเข้ามา)

ถอดบทเรียนการดำาเนินงาน
โครงการในระดับพื้นที่ และ
ระดับจังหวัด

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำ�เนินง�น

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

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

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

- คณะทำางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รพ.สต.
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้นำาชุมชน
- อาสาสมัคร
- หน่วยงานในสังกัด พม.

กลุ่มเป้�หม�ย

ทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ ร่วมกัน - คณะทำางาน ศพค. และ
สรุปบทเรียนในพื้นที่
ทีมสหวิชาชีพ 3 พื้นที่

- พื้นที่สำารวจข้อมูลความ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
รุนแรงในครอบครัว
- ครอบครัวเสี่ยง
- จัดทำาแผน
- ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- เสนอโครงการมายัง
สนง.พมจ.
- จัดกิจกรรมตามให้เหมาะสม
จากข้อมูลที่มี
- ประเมินครอบครัวก่อน และ
หลัง จัดกิจกรรม
- สรุป รายงานผล

- ให้ความรู้เกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัว รวมถึง
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว

แนวท�ง/ขั้นตอน
ก�รดำ�เนินง�น

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

- คณะทำางาน ศพค.
- ทีมสหวิชาชีพ

- คณะทำางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมน
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รพ.สต.
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้นำาชุมชน
- อาสาสมัคร

ผลการดำาเนินโครงการทีผ่ า่ นมา ปัญหา/อุปสรรค
ปัจจัยความสำาเร็จ ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนิน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลด
ความรุนแรง

ครอบครัว ชุมชน และสหวิชาชีพ ทัง้ ในระดับจังหวัด
และพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน
เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งจะส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครัวลดลง
และไม่เกิดซำ้าอีก

- คณะทำางานศูนย์พัฒนา - ความรูเ้ กีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง
ครอบครัวในชุมชน
ตระหนักถึงปัญหา แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
- องค์กรปกครองส่วน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ท้องถิ่น
- รพ.สต.
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้นำาชุมชน
- อาสาสมัคร

ก�รมีส่วนร่วม
ของกลไกในพื้นที่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่
1. ประชุมคณะทำางาน ศพค. ครอบครัวในพื้นที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพ 2. เสนอโครงการต่อ สนง.พมจ.
ในครอบครัว
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปผลการดำาเนินโครงการ
5. รายงานผลการดำาเนินงาน

คณะทำางานและทีม
สหวิชาชีพในพืน้ ที่ ผูบ้ ริหาร
จนท.อปท คณะทำางาน ศพค.
โรงเรียน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน

กลุ่มเป้�หม�ย

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

แนวท�ง/ขั้นตอน
ก�รดำ�เนินง�น

จัดตั้ง ศปก.ต.
1. จัดตั้ง ศปก.ต.
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกัน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การกระทำาความรุนแรงใน
พัฒนาศักยภาพคณะทำางาน
ครอบครัวระดับตำาบล
ศปก.ต. และทีมสหวิชาชีพ
3. คัดกรองครอบครัวและ
ประเมินความเสี่ยง
4. ประชุมทีมสหวิชาชีพ
5. รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ
เบื้องต้น
6. สรุปถอดบทเรียน

โครงก�ร/กิจกรรม

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

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำ�เนินง�น

ประชาชนในเขตตำาบล
ผู้นำาชุมชน สมาชิก อบต.
ศพค.

คณะทำางาน และทีม
สหวิชาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่
สำานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด อบต. ศพค.

ก�รมีส่วนร่วม
ของกลไกในพื้นที่

แนวท�งก�รขับเคลื่อนระดับพื้นที่
ตำ�บล ........................................................................................ อำ�เภอ ........................................................................................

สมาชิกในครอบครัวมีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว สามารถดำาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ สามารถช่วยเหลือ
เป็นที่ปรึกษา แก่สมาชิกได้

- พื้นที่มีการต่อยอดการทำางานของ ศพค.
ให้มีกลไกสหวิชาชีพในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
- พื้นที่มีข้อมูลครอบครัวที่มีการกระทำา
ความรุนแรงหรือครอบครัวที่มีความเสี่ยง
และมีแผนงานโครงการดำาเนินกิจกรรม
การเฝ้าระวัง และติดตามผล

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

คู่มือมาตรฐานการดำาเนินงานสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกลไก
ในระดับพื้นที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

