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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในปจจุบัน บทบาทหนาที่ของผูหญิงหรือสตรีไทยมีความสําคัญมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมาทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สตรีมิใชมีบทบาทเปนเพียงภรรยาและมารดาที่มีหนาที่เพียงแค
รับผิดชอบงานบานและเลี้ยงดูบุตรเทานั้น มีสตรีจํานวนไมนอยที่มีความรูความสามารถและประกอบ
หนาที่การงานในตําแหนงระดับสูงเชนเดียวกับผูชาย สตรีจึงเปนทรัพยากรและเปนกําลังสําคัญในการที่
จะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติใหกาวหนาตอไป
อยางไรก็ตาม ยังมีสตรีอีกจํานวนมากที่ถูกจํากัดบทบาท ความเสมอภาค การไมไดรับความ
คุมครองทางสังคมที่ดีพอและการขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของตน ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาสตรีหรือผูหญิง และโดยที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่ใกลชิดกับประชาชน ยอมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
ของสตรีในพื้นที่ไดดีที่สุด จึงเปนองคกรสําคัญในการที่จะสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้งในดานการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัย อาชีพ และความมั่นคงทางดานรายได ตลอดจนการมีสว นรว ม
ทางการเมือง การปกครอง โดยการพัฒนานั้นจะตองครอบคลุมถึงสตรีในทุกกลุมวัย คือ วัยเด็ก วัยรุน/
เยาวชน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ นอกจากนี้ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนาสตรีโดยองคกรสตรี ซึ่งกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริมการพัฒนาสตรี ไวดังนี้
•

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ”
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•

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ”
“มาตรา 53 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือ งมีหนา ที่ตอ งทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
“มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํา ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
•

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา
“ให กิ จ การดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น กิ จ การที่ ร าชการส ว นท อ งถิ่ น อื่ น สมควรให
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส”
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“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส”
จะเห็นไดวาการใหความสําคัญกับ “สตรี” ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังคงมีลักษณะของการ “สงเคราะห” มากกวา “การพัฒนา” ซึ่งชี้ใหเห็นวา ประเด็นการทํางานดานสตรี
จําเปนตองมีการขับเคลื่อนงานในลักษณะของการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรีให
มากกวาที่เปนอยู ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักและใหความสําคัญ
กับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีโดยคํานึงถึงกลุมอายุ เนื่องจากความแตกตางกันทั้งปญหาและ
ความตองการของสตรีในแตละกลุมวัย ยอมสงผลตอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการดาน
ตางๆ แกสตรีเปนมาตรฐานเดียวกัน
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น เป น หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีขึ้น เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีใหเปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.2.1 กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการสงเสริมการพัฒนาสตรี ในบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยแบงระดับของมาตรฐานตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ไดแก ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา
1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
1.2.3 กําหนดแนวทางการมีสวนรวมขององคกร ภาคสวนตางๆ ในการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและการพัฒนาสตรีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

บทที่ 1 บทนํา

3

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่ อ สร า งและพั ฒ นาตั วชี้ วั ด มาตรฐานด า นการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรีข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2 เพื่อเปนคูมือ/แนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถายโอนดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

1.4 คํานิยาม
1.4.1 กลุมสตรี หมายถึง การรวมกลุมของผูหญิงในชุมชน/ทองถิ่น ไดแก กลุมสตรี กลุม
แมบาน ทั้งที่เกิดจากการจัดตั้งโดยหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และเกิดจากการรวมตัวกันเอง
1.4.2 การสงเสริมการพัฒนาสตรี หมายถึง การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการสงเสริม สนับสนุน และสรางเสริมใหสตรีมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และกลุม
1.4.3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองทองถิ่น จําเปนตองมีเพื่อ
เปนกรอบสําคัญอันบงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่เกิดขึ้น
1.4.4 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการ
จัดทําเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตามศักยภาพ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพัฒนาสตรีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
1.4.5 คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี หมายถึ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ก)
จําแนกเปน 4 ระดับ คือ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1.5.2 แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – ฉบับที่ 9
1.5.3 กรอบการพัฒนาสตรีของสหประชาชาติ
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บทที่ 2
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี
การศึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี ไดกําหนดวิธีการศึกษาประการหนึ่ง
คือ การศึกษาเอกสาร ซึ่งมีความจําเปนเพื่อที่จะทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งหลักการในการสงเสริม
และพัฒนาสตรี โดยขอบเขตการศึกษาเอกสารการสงเสริมการพัฒนาสตรีในที่นี้เปนการศึกษาเอกสาร
ตางๆ ดังนี้
2.1 สถานการณการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
2.2 ปรัชญาการสงเสริมและพัฒนาสตรี
2.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสตรี
2.4 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบความคิดการสรางมาตรฐาน

2.1 สถานการณการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศจํานวน 64,261,000 คน (ขอมูลป 2548) เมื่อจําแนกตาม
เพศแลวเปนเพศชายจํานวน 31,815,000 คน และเปนหญิงจํานวนถึง 32,446,000 คน คิดเปนรอยละ 50.5
ของประชากรทั้งหมด จะเห็นไดวาจํานวนประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศเปนผูหญิง และจากการวิจัย
พบวา ผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาผูชาย นอกจากประชากรของประเทศที่มีผูหญิงมากกวาผูชายและมีอายุ
เฉลี่ยมากกวาแลว ยังพบวาทั้งดานบทบาทและหนาที่ของผูหญิงในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นกวาใน
อดีตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผูหญิงมิใชมีบทบาทหนาที่เปนเพียงภรรยาและมารดาที่
เลี้ยงดูบุตรภายในบานเทานั้น มีหลายคนประกอบอาชีพการงานที่มีความรูความสามารถไมแตกตางไป
จากผูชาย ผูหญิงจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีสวนสําคัญในการชวยผลักดันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
อยางไรก็ตาม จากการพัฒนาสตรีของไทยพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคมากมายทั้งดานการศึกษา
และการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการศึกษาที่ผูหญิงสวนใหญยังไมรูหนังสือถึงรอยละ 60 ซึ่งพบมากใน
สตรีอายุ 40 ปขึ้นไป เชนเดียวกับโอกาสในการศึกษาตอที่สตรีมีโอกาสนอย สวนในดานสุขภาพอนามัย
ที่พบวา แมผูหญิงมีอายุยืนยาวกวาผูชายแตปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ อัตราการตายของสตรีที่เกี่ยวกับ
การติ ด เชื้ อ และการคลอด โรคหั ว ใจ หลอดเลื อ ด มะเร็ ง เต า นมและมดลู ก ที่ พ บมากในสตรี ไ ทย
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เชนเดียวกับโรคเอดสที่เพิ่มมากขึ้นในผูหญิง นอกจากนั้นปญหาการทําแทงในวัยรุนสตรีที่เปนปญหา
มากขึ้น รวมทั้งความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคมแกสตรียังมีอยูนอย โดยเฉพาะความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินที่ ยังไมเพีย งพอ และการที่ผูหญิง ถูกทําใหเ ปนสัญลักษณ และวัตถุทางเพศจาก
สื่อมวลชนที่จําเปนตองมีการแกไขใหสตรีมีภาพลักษณในเชิงสรางสรรคมากขึ้น
ขณะเดีย วกัน ผูห ญิง ยัง ประสบปญ หาดา นเศรษฐกิจ เกี่ย วกับ ความไมเ ปน ธรรมและความ
ไมมั่นคงในรายได การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝมือ การไมไดรับคุมครองตามกฎหมาย
แรงงาน ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูหญิงมีขอจํากัดในการเขาสูตลาดแรงงานที่เปนระบบ เพราะขาดความรู
ทั ก ษะฝ มื อ และมี ภ าระครอบครั ว ทํ า ให ผู ห ญิ ง ไม ส ามารถเข า ทํ า งานเป น เวลาได แม ต ลาดแรงงาน
นอกระบบจะเปดโอกาสใหรับงานไปทําที่บานไดก็ตาม สําหรับดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
สตรีในระดับตางๆ นั้น พบวา ขอบเขตการตัดสินใจของสตรียังจํากัดอยูเพียงครัวเรือน ขณะที่ผูชายมี
อํานาจการตัดสินใจดานการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของครอบครัว ทั้งนี้เพราะคานิยมใน
สังคมและครอบครัวมอบหมายบทบาทในฐานะมารดา ภรรยา และลูกสาวใหจัดการเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัว และมอบใหผูชายมีบทบาทนําในการหาเลี้ยงครอบครัว การเปนผูแทนครอบครัว
ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ
นอกจากนั้น บทบาทของสตรีในการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับชุมชนพบวา สตรีมีบทบาทนอย
แมจะมีการสงเสริมการรวมกลุมของสตรีในรูปแบบตางๆ แตบทบาทสตรีที่มีในกลุม/องคกรก็ยังเปน
องคกรเฉพาะดานไมมีอิทธิพลในการชี้นําการพัฒนาทองถิ่นมากนัก เชนเดียวกับในระดับประเทศที่
พบว า สตรี ยั ง มี บ ทบาทน อ ยมาก จากสถานการณ ข องสตรี ใ นด า นต า งๆ ดั ง กล า วประกอบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งปจจัยดานบวกและดานลบรวมทั้งสภาพแวดลอมพบวา การดําเนินงานดาน
สตรีในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เนนการสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้งดานกฎหมาย ดาน
เทคโนโลยี และสื่อสารมวลชนทุกประเภท คือ มีกฎหมายที่สามารถแกปญหาของสังคม และอํานวย
ความยุติธรรมใหมากขึ้น เปดโอกาสใหสตรีไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพการขจัดการเลือกปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมวลชนที่มีความกาวหนาและนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ
ทําใหสตรีมีชองทางในการแสวงหาขาวสารที่หลากหลาย ทันตอเหตุการณ และเปนการสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสตรีจําเปนตองเทาทันในการพิจารณาเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อใช
ในการพัฒนาตนเอง
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2.2 ปรัชญาการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ปรัชญาการสงเสริมการพัฒนาสตรี ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ กลาวคือ
2.2.1 กรอบเรื่องสิทธิสตรีขององคการสหประชาชาติ
แนวคิดวาดวยการสงเสริมการพัฒนาสตรี เปนประเด็นที่มีการกลาวถึงกันมายาวนาน
มาก ดังเห็นไดจากกฎบัตรขององคการสหประชาชาติที่กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2488
ที่ ใ ห ก ารยอมรั บ ในความเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชาย และมองความเสมอภาคในแง ข อง
สิทธิมนุษยชนเปนสําคัญโดยระบุไวในจุดมุงหมายวา
“เพื่อบรรลุความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนโดยปราศจากการแบงแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา
หรือศาสนา”
กระบวนการพัฒนาสตรีเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการในระดับสากล โดย
องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรีถึง 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2518 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก
ซึ่งองคการสหประชาชาติ ไดจัดใหมีการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี
เปนครั้งแรก โดยที่ประชุมกําหนดเปาหมายหลัก คือ ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ และยังได
มีการประกาศใหป พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล ซึ่งปดังกลาวนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนใหประเด็นของสตรี
กลายเปนจุดสนใจขึ้นมา นอกจากนั้นองคการสหประชาชาติไดประกาศใหตั้งแตป พ.ศ. 2519 – 2528
เปนทศวรรษสตรีแหงสหประชาชาติ
ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2523 ณ. กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
ไดมีการเนนย้ําถึงหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
เพื่อทศวรรษสตรีวาดวยความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ วายังมีความเกี่ยวของกับสถานการณ
และถือเปนพื้นฐานของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อทศวรรษสตรีในชวง 5 ปหลังของทศวรรษ
พ.ศ. 2523 - 2528 โดยเนนเปนพิเศษที่ 3 องคประกอบหลักของการพัฒนาสตรีคือ การจางงาน สุขภาพ
อนามั ย และการศึ ก ษา นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได เ สนอให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทบทวนแบบฟอร ม และ
แบบสอบถามที่ใชในการสํามะโนประชากรและในการสํารวจตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูหญิง
โดยเฉพาะเพื่อวิเคราะหบทบาทสตรีในการพัฒนา และในการประชุมครั้งนี้ยังไดมีการทําความเขาใจเรื่อง
ความเสมอภาคอยางชัดเจนวา “ความเสมอภาค ในที่นี้ไมไดหมายถึงแคความเสมอภาคทางกฎหมาย
การขจัดการเลือกการปฏิบัติเทานั้น แตยังหมายความถึงความเสมอภาคทางสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ
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และโอกาสสําหรับสตรีในการมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งในฐานะผูไดรับประโยชนและผูกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางจริงจังดวย”
ครั้งที่ 3 ในป พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนปสิ้นสุดทศวรรษเพื่อสตรี โดยประชุม ณ. กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา
การประชุมดังกลาว เปนการทบทวนและประเมินความสําเร็จของทศวรรษ
สตรีของสหประชาชาติ รวมทั้งไดมีการจัดทํายุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรี (Nairobi
Forward-looking Strategies for the Advancement of Women) เพื่อใชเปนแผนแมบทระดับโลกวาดวย
การส ง เสริ ม ความเสมอภาค การมี ส ว นร ว มของสตรี ใ นกระบวนการพั ฒ นาและการสร า งสั น ติ ภ าพ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรไนโรบี เนนความสําคัญของกลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรี
และมี ข อ เสนอแนะให ทุ ก ประเทศจั ด ตั้ ง กลไกระดั บ ชาติ ข้ึ น ภายในป พ.ศ. 2538 ต อ มาองค ก าร
สหประชาชาติ ได มี ม ติ รั บ รองอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) ในการ
ประชุมสมัชชาสมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 ซึ่งถือวาเปนกาวสําคัญที่นําสูการบรรลุเปาหมายเพื่อ
สิทธิความเสมอภาคของสตรี
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 4 – 15 กันยายน พ.ศ. 2538 ณ กรุงปกกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเขารวมประชุม 189 ประเทศ
ไดมี การร ว มลงนามรับรองปฏิ ญญาและแผนปฏิบั ติการป กกิ่ ง (Beijing
Declaration and Platform for Action 2538 – 2547) ซึ่งสะทอนถึงความมุงมั่นของนานาชาติตอการสราง
ความเสมอภาคหญิงชาย ไดมีการเนนย้ําถึงการสรางกระแสความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Mainstreaming)
จนทําใหประเด็นบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคกลายเปนกระแสที่นานาประเทศ รวมทั้งองคกร
ระหวางประเทศตางใหความสําคัญและถือเปนเปาหมายหลักที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลในแผนปฏิบัติ
การปกกิ่งไดมีการทบทวนเปาหมายของยุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรีพบวา แมจะมี
ความพยายามจากทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และผูที่เกี่ยวของหลายฝายก็ตามการพัฒนาสตรีก็ยังไม
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว จึงไดกําหนดประเด็นที่นาหวงใยเปนพิเศษที่ตองมีการดําเนินการเปนลําดับ
แรกๆ ในการพัฒนาสตรี 12 ประเด็น คือ
1. สตรีกับความยากจน
2. การศึกษาและฝกอบรมสตรี
3. สตรีและสุขภาพอนามัย
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4. ความรุนแรงตอสตรี
5. สตรีและความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ
6. สตรีและเศรษฐกิจ
7. สตรีในอํานาจและการตัดสินใจ
8. กลไกทางสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี
9. สิทธิมนุษยชนของสตรี
10. สตรีและสื่อ
11. สตรีและสิ่งแวดลอม
12. เด็กผูหญิง
นอกจากนั้น ยังกลาวย้ําถึงการนํากระแสความเสมอภาคหญิงชาย (Gender
mainstreaming) มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ เพื่อบรรลุผลในการพัฒนาและเสริมสรางพลังสตรี
ตามประเด็นที่กําหนดไวทั้ง 12 ประเด็นโดยระบุวา
“รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ตองสงเสริมใหมีนโยบายที่จริงจังและชัดเจน
ในการที่จะผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ เพื่อใหแนใจวา
กอนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ ไดมีการวิเคราะหผลตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอผูหญิงและผูชายแลว”
จากการเน น เกี่ ย วกั บ มิ ติ ห ญิ ง ชายได นํ า เข า สู ก ระแสการพั ฒ นาหลั ก
ตลอดการประชุมที่ปกกิ่งและไดปรากฏในแผนปฏิบัติการปกกิ่ง ซึ่งทําใหเกิดกระแสตื่นตัวใหความสนใจ
ในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวางในกลุมผูปฏิบัติงานดานสตรีในประเทศตางๆ ทั่วโลกและองคกร
ระหวางประเทศตางๆ ไดขานรับและกําหนดแนวทางการปฏิบัติอยางกวางขวาง
2.2.2 กรอบเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDG.)
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ผูนําประเทศตางๆ 189 ประเทศ ไดรวมประชุมสุดยอด
แหงสหัสวรรษที่กรุงนิวยอรกและใหคํารับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษที่กําหนดวาระการพัฒนาเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคนและลดชองวางการพัฒนาใหเปนจุดเริ่มตนศตวรรษใหม
ปรัชญาสําคัญของการพัฒนาแหงสหัสวรรษ คือ การยืนยันหลักการสากลเรื่องการ
พัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและการพัฒนาคนอยางยั่งยืน โดยเนนในสาระสําคัญ ไดแก
1) เสรีภาพ ชายและหญิงมีสิทธิที่จะใชชีวิตและเลี้ยงดูบุตรของตนอยางมีศักดิ์ศรี
ปลอดจากความหิวโหย และความหวาดกลัวตอความรุนแรง การกดขี่หรือความอยุติธรรม สิ่งประกัน
สิทธิที่ดีที่สุดคือ ธรรมาภิบาลที่มีความเปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
เจตนจํานงของประชาชน
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2) ความเทาเทียมกัน พลเมืองและชาติทุกชาติจักตองไมถูกปฏิเสธโอกาสที่จะไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนา ชายและหญิงจะตองไดรับสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน
3) เอกภาพ การจัดการปญหาและสิ่งทาทายตางๆ ในระดับโลกจะตองมีการกระจาย
ตนทุนและภาระตางๆ อยางเปนธรรม ผูที่ประสบความยากลําบากหรือไดรับผลประโยชนนอยที่สุด
สมควรไดรับความชวยเหลือจากผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุด
4) ขั น ติ ธ รรม มนุ ษ ย ต า งต อ งให ค วามเคารพซึ่ ง กั น และกั น ไม ว า จะแตกต า ง
หลากหลายเพียงใดในดานความเชื่อ วัฒนธรรม และภาษา ความแตกตางไมวาจะเปนภายในสังคมหรือ
ระหวางสังคมตางๆ มิใชสิ่งที่ควรเกรงกลัวหรือปดกั้น หากแตควรรักษาไวในฐานะที่เปนสิ่งที่มีคุณคา
ของความเปนมนุษยชาติ สันติธรรมและการพูดจาทําความเขาใจกันระหวางอารยธรรมตางๆ เปนสิ่งที่
ควรไดรับการสงเสริม
5) ความเคารพตอธรรมชาติ ดําเนินตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนในการจัดการ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติดวยความรอบคอบ ดวยวิถีทางนี้เทานั้นที่จะ
สามารถรักษาความอุดมสมบูรณอันยิ่งใหญซึ่งธรรมชาติใหแกเราและคงเหลือไวใหคนรุนหลัง
6) ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น แบ ง ป น ความรั บผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่ว โลก รวมทั้ง การจั ดการกั บภัยคุ กคามที่มีตอ สันติภ าพและความมั่นคง
รวมกันระหวางชาติตางๆ ในโลกโดยอาศัยกลไกความรวมมือพหุภาคี
สําหรับปฏิญญาแหงสหัสวรรษอันเปนที่มาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(MDG) ไดมีกําหนดเวลาบรรลุสัมฤทธิผลภายในป 2558 ดวยเปาหมายหลัก 8 ขอ เปาหมายยอย 18 ขอ
และตัวชี้วัด 48 ตัว โดยเปาหมายหลัก 8 ขอ (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข) ไดแก
1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย
2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี
4) ลดอัตราการตายของเด็ก
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ
6) ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จะเห็นไดวาประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีเปนประเด็นหลักขอหนึ่งซึ่งวาดวยเรื่อง
ความเทาเทียมทางเพศ สําหรับประเทศไทยมีประสบการณที่หลากหลายเกี่ยวกับความเทาเทียมทางเพศ
เด็กชายและหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน แมจะดูเหมือนวาเด็กหญิงมีโอกาสเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษานอยกวา แตสถานการณกลับตรงขามในระดับอุดมศึกษาผูหญิงเรียนไดดีกวาผูชาย และยิ่ง
ดีกวาอยางชัดเจนในระดับสูง ตลาดแรงงานก็เปดกวางใหหญิงไทยสามารถทํางานทั้งในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร อยางไรก็ดีผูหญิงยังมีโอกาสนอยในการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน สวนหนึ่งเกิดจาก
การที่ตองรับภาระมากเกินไปโดยเฉพาะภาระที่บานผูหญิงตองดูแลครอบครัวพรอมกับการรับผิดชอบ
คาใชจายในครัวเรือน ขณะเดียวกันบทบาทของผูหญิงในการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมมี
ความกาวหนามากนัก

2.3 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสตรี
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาสตรีที่สําคัญ กลาวคือ
2.3.1 แนวคิดวาดวยความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ
จากอดีตถึงปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการเลือกปฏิบัติทางเพศยังคงดํารงอยูในหลาย
มิติของชีวิตทั่วโลก ฉะนั้นประเด็นการสรางความเสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย จึงเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา จากรายงานนโยบายศึกษาของธนาคารโลก (Word Bank,2000) ไดกลาววา การสรางความ
เสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย เปนวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาดวยความสําคัญของตัวปญหา
เอง และเพราะความเสมอภาคระหวางเพศจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสราง
ความเจริญเติบโต ในการลดความยากจนในการบริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคใน
มิติหญิง-ชาย จึงเปนสวนสําคัญของกลยุทธการพัฒนาที่มุงเนนใหคนทุกคนทั้งผูหญิงและผูชายหลุดพน
จากความยากจนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได
ทั้งนี้รายงานของธนาคารโลกฉบับดังกลาวไดนําเสนอกลยุทธ 3 ประการในสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ ไดแก
1) การปฏิรูปเชิงสถาบันดวยการสรางกฎระเบียบและองคกร เพื่อสรางสิทธิและ
โอกาสที่เทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย การปฏิรูประเบียบและองคกรดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจ
เปนเรื่องที่ตองดําเนินการเพื่อวางพื้นฐานของสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับผูหญิงผูชาย เนื่องจาก
กฎหมายในหลายประเทศยังมิไดใหสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย การปฏิรูปกฎหมายจึงเปน
สิ่งที่ตองกระทําโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายครอบครัว รวมทั้งการปองกันการใชความรุนแรง สิทธิการ
ถือครองที่ดิน การจางงาน และสิทธิทางการเมือง
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2) การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสริมแรงจูงใจใหมีการจัดสรรทรัพยากร โดย
เสมอภาคและเนนการมีสวนรวม รายไดที่สูงขึ้น และระดับความยากจนที่ลดลงมีแนวโนมที่จะชวยลด
ความไมเทาเทียมระหวางเพศในดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ ผลิตภาพที่สูงขึ้น และ
โอกาสการจางงานใหมๆ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศในการจางงาน รวมทั้งการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานประปา การพลังงาน และการจราจรขนสง จะชวยลดความไมเทาเทียมกันในมิติ
หญิง-ชาย ในแงที่ผูหญิงตองเปนผูแบกรับภาระทั้งหมด
3) ใชมาตรการเชิงรุกและมาตรการพิเศษ เพื่อแกไขปญหาความไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศ ในการควบคุมทรัพยากรและสิทธิทางการเมือง โดยเหตุที่การปฏิรูปกฎระเบียบองคกรควบคู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาจไมเพียงพอสําหรับการแกไขปญหาหรือผลที่ไดอาจตองใชระยะเวลายาวนาน
จึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพื่อแกปญหาดังกลาวในระยะสั้นและระยะกลาง
โดยมองวากลยุทธทั้ง 3 จะเปนแนวทางและเครื่องมือที่สําคัญในการสรางใหเกิดความ
เสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย ขึ้นในสังคม และเชื่อมั่นวาความเสมอภาคดังกลาวคือหัวใจในการ
พัฒนาสังคมในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลกไดในทุกมิติของการพัฒนาไมวาจะเปนการ
พัฒนาในมิติทางการเมือง วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากความเสมอภาคระหวางบทบาทหญิงชายจะเปนกุญแจสําคัญที่จําเปนสําหรับการพัฒนาแลว ความเสมอภาคดังกลาวยังมีความสัมพันธกับการ
สรางสันติภาพในทุกระดับ กลาวคือ การที่มนุษยหญิง-ชาย อยูรวมกันโดยตระหนักและสํานึกรูวาตนเอง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกับผูอื่น โดยเฉพาะในมิติของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความตระหนักและสํานึก
รูดังกลาวจะทําใหหญิง-ชาย และคนในทุกกลุมในสังคมยอมรับในความแตกตางหลากหลายนั้น และจะ
นํามาซึ่งการใชชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขสืบไป
2.3.2 แนวคิดวาดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา
แนวคิดในการดึงผูหญิงเขามาสูการพัฒนา (Integrating Women in Development) ได
ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกโดยองคการสหประชาชาติ ในป ค.ศ.1975 จากนั้นมาองคกรระหวางประเทศ
องคกรตางๆ ไดกําหนดให “ผูหญิงกับการพัฒนา” (Women in Development) เปนโปรแกรมหนึ่งของ
การพัฒนาเพื่อสรางความมั่นใจวาทรัพยากรมนุษยซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
จะไมถูกละเลยในการนําไปใชประโยชน (เนตรดาว, 2544) และเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดกับผูหญิง อันไดแก ปญหาเรื่องการขาดโอกาสในสังคม, ปญหาความยากจน, และปญหาดานการไมมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มที่
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แมวาปญหาอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศระหวางหญิง-ชาย ยังคงปรากฏอยู
อยางชัดเจนในทุกสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการมีสวนรวมของผูหญิง/สตรีในกระบวนการพัฒนา
การมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการพัฒนามีนัยสะทอนใหเห็นถึง “อํานาจ” ของผูหญิงในการกําหนด
ชะตาชีวิตของตนเองรวมกับผูอื่น มิไดเปนเพียงผูท่รี อผลจากการตัดสินใจของผูอื่นเทานั้น ฉะนั้นประเด็น
ของการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาจึงเปนอีกมิติหนึ่งของการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรี
ทั้งนี้กระบวนการและบทบาทการเขาไปมีสวนรวมของสตรีนั้นมีดวยกัน 5 ขั้นตอน คือ
1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตลอดจนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
2) การมีสวนรวมในการวางแผนโครงการ เปนขั้นตอนการกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการดําเนินโครงการ
3) การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น โครงการ เป น ขั้ น ที่ จ ะต อ งทํ า ประโยชน ใ ห กั บ
โครงการ ซึ่งอาจจะเปนการออกทุนทรัพย วัสดุ แรงงาน หรือการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการ
ติดตอกับภายนอกตามแผนงานที่วางไว
4) ขั้นรับผลของโครงการ เปนขั้นที่ไดรับผลประโยชนหรือผลเสียที่อาจตามมา ซึ่ง
อาจจะเปนผลทางวัตถุหรือจิตใจที่อาจจะกระทบไปสูบุคคลและสังคม
5) การมีสวนรวมในการประเมินและสรุปผลของโครงการเปนขั้นพิจารณาคุณคา
ของโครงการที่ดําเนินมาวาบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม การประเมินในขั้นนี้อาจกระทําระหวาง
การดําเนินงานหรือภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลวก็ได (อคิน รพีพัฒน 2527, Cohen and Uphoff,
1977, Shadid 1981 อางถึงใน สุนิสิต สุขิตานนท และคณะ , 2535)
รัฐบาลพยายามแกไขปญหาการไมมีสวนรวมของผูหญิงในการพัฒนา โดยการจัดทํา
โครงการใหมๆ เพื่อกระตุนใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา แมกระนั้นรัฐยังไดมองขามเงื่อนไขที่
ทําใหหญิงชายตอบสนองตอการพัฒนาแตกตางกัน ทําใหมองไมเห็นถึงอุปสรรคที่แทจริง ซึ่งทําให
ผูหญิงไมสามารถเขารวมในการพัฒนาไดอยางเทาเทียม
แตอยางไรก็ตาม มีผูตั้งขอสังเกตวาแนวคิดการสงเสริม/นําผูหญิงเขาสูพัฒนานั้น ตั้งอยู
บนฐานคิดที่วา “ผูหญิงมีปญหา” เปาหมายของการแกปญหาจึงเนนที่ผูหญิง โดยเปนกลุมที่แยกออก
ตางหากจากกระบวนการพัฒนาดวย ประเด็นผูหญิงจึงเปนประเด็นที่ถูกเสริมเพิ่มเติมเขาไป โดยเปนเพียง
สวนรอบนอกของกระบวนการพัฒนากระแสหลัก การดึง ผูหญิงเขามามีสว นรว มในการพัฒนานั้น
บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี

13

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ยั ง มุ ง เน น ในเรื่ อ งของการสร า งรายได และเน น ให ผู ห ญิ ง กลายเป น แม บ า น (House wifization) และ
วางแผนครอบครัว พรอมทั้งมองวาการดึงผูหญิงเขาสูการพัฒนาเปนการเพิ่มภาระรับผิดชอบใหกับผูหญิง
มากขึ้ น เป น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในงานการผลิ ต ให แ ก ผู ห ญิ ง โดยมิ ไ ด เ ชื่ อ มโยงไปถึ ง ความ
รับผิดชอบของผูหญิงในสวนงานในบานดวย ซึ่งในจุดนี้จึงทําใหกลายเปนการเพิ่มภาระการทํางานแก
ผูหญิงใหหนักขึ้นไปอีก
2.3.3 แนวคิดวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
การทําความเขาใจแนวคิดวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีจะตองทําความเขาใจ
เสียกอ นวาการเลือกปฏิบัติตอสตรีคืออะไร การเลือกปฏิบัติตอสตรีคือการปฏิบัติไมเหมือนกัน การ
แบงแยกกีดกัน หรือการจํากัดใดๆ เพราะเหตุที่เปนเพศหญิง การที่ผูที่ถูกเลือกปฏิบัติไมไดรับสิทธิที่พึงมี
พึงไดเกิดความไมเทาเทียม ไมเสมอภาคกับบุรุษ เกิดความลําเอียงหรืออคติขึ้น ซึ่งผลก็คือความไมเปนธรรม
ตอผูถูกเลือกปฏิบัติซึ่งกระทบตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และสิทธิของประชาชน หรือทางแพงอื่นๆ ที่ตองเสื่อมเสียหรือสูญสิ้นไป (วิระดา สมสวัสดิ์,
2535)
การเลือกปฏิบัติตอสตรีอาจเกิดขึ้นจากรัฐเปนผูเลือกปฏิบัติเองโดยผานกลไกตางๆ ของ
รัฐซึ่งอาจจะเปนในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกิดจากการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ใน
การใชหรือตีความบทบัญญัติตางๆ ของกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับตางๆ
การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ยั ง อาจเกิ ด จากป จ เจกชนหรื อ องค ก ร กลุ ม คน ชุ ม ชน ได
เชนเดียวกัน และไมจําเปนวาจะตองเปนผูชายเทานั้นที่เลือกปฏิบัติตอสตรี เนื่องจากสตรีก็อาจจะเลือก
ปฏิบัติตอสตรีดวยกันเองก็ได
การเลือกปฏิบัติทางตรง มักจะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมาย ขอบังคับทางศาสนา และระเบียบ
ตางๆ หามมิใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดเทาเทียมผูชาย รูปแบบของการกีดกันทางตรงที่เห็นได
ชัดเจน ไดแก การมีขอกําหนดมิใหผูหญิงดํารงตําแหนงบางตําแหนง
การเลือกปฏิบัติทางออม จะเกิดขึ้นเมื่อระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน และคานิยมทาง
สังคม หามมิใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การไมจางผูหญิงเขาทํางานในตําแหนงที่ถูกมองวาเปน
“งานของผูชาย” แมวากฎหมายจะบัญญัติวาผูหญิงและผูชายมีโอกาสเทาเทียมกันในการจางงาน การเลือก
ปฏิบัติทางออมที่เกิดขึ้นเชนนี้มักเรียกกันวา “การกีดกันในทางปฏิบัติ” ซึ่งเปนเรื่องที่แกไขไดยากอีก
รูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติทางออมคือ การเลือกปฏิบัติโดยระบบซึ่งเปนในลักษณะที่กีดกันผูหญิง
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ยึดถือและปฏิบัติกันอยูในสถาบันตางๆ ในสังคม
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การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบจะนําไปสูการที่ผูหญิงไดรับการปฏิบัติที่
ดีและเทาเทียมกันกับผูชาย ผูหญิงจะไมถูกกลาวหาวาฉลาดนอยกวาผูชาย และจะไมถูกมองวาไรเหตุผล
ไมมีความสามารถในการใชดุลพินิจที่ถูกตอง ผูหญิงจะไมถูกมองวาใชอารมณ ตลอดจนจะไมถูกมองใน
ลักษณะที่เปนสิ่งที่ติดมากับเพศหญิง อาทิเชน การถูกมองวาเปนเพศที่ออนแอหรือเปนเพศที่มีหนาที่เพียง
ผูดูแลบานและลูก อยางไรก็ดีการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีมิไดหมายความวาผูหญิงจะกลายเพศเปน
ผูชาย หากแตหมายถึงวาผูหญิงจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ จะเปนคนที่มีความเปน
มนุษยเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมักถูกมองขามไปวาในที่สุดแลวนั้นการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีจะทําใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชน ผูชายก็ไดประโยชน เนื่องจากวาสมาชิกใน
สังคมไมวาหญิงหรือชายก็ลวนแตจะมีโอกาสเดินไปตามแนวทางที่ตนปรารถนามากกวาตามแนวทางที่
ถูกกําหนดจากเพศ
2.3.4 แนวคิดวาดวยความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Equality)
แนวคิดวาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย หมายถึง ความเทาเทียมกันในสิทธิ
หนาที่ ความรับผิดชอบและโอกาสของผูหญิงและผูชายของเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย โดยที่ความเสมอภาค
ไมไดหมายความวา ผูหญิงและผูชายจะตองเหมือนกัน หากแตหมายถึงวาสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบ
ตางๆ และโอกาสตางๆ ทางสังคมจะตองไมถูกกําหนดหรือขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นเกิดเปนผูหญิงหรือผูชาย
ความเสมอภาค ยังหมายถึงการที่ผูหญิงและผูชายมีสถานภาพที่เทาเทียมกันในการใช
สิทธิของความเปนมนุษยอยางเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนไดรับประโยชนจากผลของการพัฒนานั้นดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
นอกจากจะเปนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแลวยังเปนเงื่อนไขและตัวชี้วัดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ยึดคน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาอีกดวย
อยางไรก็ดีเนื่องจากการที่ผูหญิงไมไดรับความเสมอภาคในสังคมเทาเทียมกับผูชายมา
เปนเวลานานแลว ดวยสถานภาพทางสังคมที่แตกตางและไมเทากัน จึงทําใหในบางครั้งความเทาเทียม
หรือเสมอภาคในโอกาสของผูหญิงอาจจะยังไมเพียงพอที่จะแกปญหานี้ได
1) แนวคิดพื้นฐานในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย มีดังนี้
(1) มิติความสัมพันธหญิงชาย เปนที่เห็นไดชัดวา ในทุกสังคมจะมีการกําหนด
บทบาทและความสัมพันธระหวางหญิงชายไวแตกตางกันไป สังคมจะมีหนาที่ขัดเกลาใหหญิงชายรูจัก
และปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันตามที่สังคมคาดหวัง โดยบทบาทและความสัมพันธระหวางหญิงชายนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไดตามโครงสรางทางสังคมซึ่งไดแก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ศาสนา
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ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา ครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังสัมพันธกับอายุ ชาติพันธุ และ
ชนชั้นอยางเลี่ยงไมได
(2) เพศ เปนการจําแนกผูหญิงและผูชายตามสรีระ อวัยวะ รางกายที่มีมาตั้งแต
กําเนิด ซึ่งเปนการจําแนกที่เหมือนกันทั่วโลก และเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก
(3) การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ ชวยยกระดับความเปนอยูของ
คนยากจนในสังคม ซึ่งการสงเสริมความเสมอภาคยังครอบคลุมถึงการสงเสริมใหผูหญิงและผูชายมี
สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เหมือนกัน, การใหคุณคาและโอกาสทางสังคมที่เทาเทียมกันตอผูหญิง
และผูชายในดานของความรับผิดชอบและดานปริมาณงานและอํานาจในการตัดสินใจ
(4) การสงเสริมความเสมอภาค มิใชเปนเพียงสิทธิของบุคคลที่จะตองไดรับ
แตยังเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญซึ่งจะตองไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องอีกดวย โดยที่การ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายมีหลักการ ดังตอไปนี้
- การบรรลุเปาหมายในการสงเสริมความเสมอภาคนั้นเปนสิ่งที่ตอง
รับผิดชอบรวมกันของสมาชิกทั่วทั้งสังคม มิใชเปนเพียงความรับผิดชอบของผูหญิงหรือผูชายเทานั้น
- ควรมีการกําหนดมาตรการพิเศษ โครงการหรือกิจกรรมพิเศษใหครบวงจร
เพื่อแกปญหาความไมเสมอภาค ความรุนแรง และปญหาที่มีตอสถานภาพของผูหญิง ทันทีที่พบวามี
ปญหาเหลานี้เกิดขึ้น
- การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายนั้น จะนําไปสูประโยชน
และความสุขแกสังคมโดยรวม
- ใชหลักการในการสงเสริมความเสมอภาคในการวางแผนทุกระดับ
ตั้งแตเริ่มตนและในทุกขั้นตอนของการวางแผนโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงตั้งแต
การกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
- กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นจะตองมีการคํานึงถึงความตองการของผูหญิง
ตั้ ง แต ค วามต อ งการพื้ น ฐานซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการในด า นป จ จั ย สี่ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ การดํ า รง
ชีวิตประจําวัน รวมถึงความตองการในการทํางานและความตองการในเชิงโครงสรางหนาที่ ซึ่งสัมพันธ
กับสถานภาพและการเขาถึงและควบคุมการใชทรัพยากร รวมถึงผลประโยชนที่ไมเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย
- ควรคํ า นึง ถึ ง ความแตกตา งทางสัง คมในมิ ติ อื่น ๆ ที่ มีผ ลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางหญิงชาย อาทิ อายุ ชาติพันธุ ชนชั้น ฐานะ ศาสนา เพราะหากยิ่งมีการแบงแยก
ความแตกตางหรือความไมเสมอภาคกันในมิติตางๆ ดังกลาว ก็อาจจะนําไปสูความไมเสมอภาคใน
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ความสัมพันธระหวางหญิงและชายไดดวย และหากไมมีความเสมอภาคของบทบาทความสัมพันธหญิง
ชายแลวก็จะกอใหเกิดความรุนแรงในความไมเสมอภาคในมิติอื่นๆ เชนเดียวกัน
- กิจกรรมและโครงการดําเนินงานตางๆ ควรมีการเนนใหเกิดการสราง
พลังและเนนการสรางเครือขายทุกระดับ เพื่อเปนการสนับสนุน รวมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ขาวสารกัน โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิตางๆ เพราะปญหาสําคัญเกี่ยวกับสิทธิก็คือ การละเมิดสิทธิและ
กีดกันไมใหสิทธิ ดังนั้นการใหความรูเรื่องสิทธิจึงไมไดเปนทางออกของปญหา ทางออกควรจะเปนการ
กระตุนใหเกิดการขจัดการละเมิดและกีดกันทั้งในระดับโครงสรางสังคมและบุคคล ดังนั้นกลวิธีจึงตอง
ใชทั้งการทําใหเปนปญหาสวนรวมไมใชเรื่องสวนตัว นอกจากนี้การนําเสนอปญหาตอสาธารณะและการ
ใชกระบวนการทางกฎหมายหรือศาล ขอมูลและความตอเนื่องในกระบวนการดําเนินการ การรวมพลัง
และการสรางเครือขายจึงเปนหัวใจยุทธศาสตรในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายดวย
2.3.5 แนวคิดวาดวยความอยูดีมีสุข
ผลจากความไมเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย คือ ความเสียหายที่มีตอชีวิตของผูคน และ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้มีตัวอยางมากมายจากนานาประเทศทั่วโลกที่แสดงใหเห็นวาสังคมที่มีความไมเสมอภาค
ดังกลาวสรางใหเกิดความยากจน ภาวะทุพโภชนาการ ความเจ็บปวย และการขาดแคลนอื่นๆ ของสตรี
ซึ่งเปนภาพสะทอนของความอยูดีมีสุขของผูหญิง/สตรี จากรายงานนโยบายศึกษาของธนาคารโลก
(Word Bank) ป 2000 พบวาในประเด็นเกี่ยวกับความอยูดีมีสุขของผูหญิง/สตรีนี้ยังเปนประเด็นที่
นาเปนหวง เปนตนวา
1) อัตราการเสียชีวิตของเด็กผูหญิงในประเทศจีน เกาหลี และกลุมประเทศเอเชียใต
อยูในระดับสูง เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมใหความสําคัญกับลูกชายมากกวาลูกสาว เชน ประเทศจีนมี
การกําหนดนโยบายการมีลูกคนเดียว นโยบายดังกลาวนําไปสูอัตราการเสียชีวิตของเด็กผูหญิงจํานวนมาก
2) การไมรูหนังสือและการมีการศึกษาต่ํา การที่มารดาไมรูหนังสือและมีการศึกษาต่ํา
สงผลกระทบตอบุตรหลาน โดยนําไปสูการดูแลเด็กที่ไมมีคุณภาพ อัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพโภชนาการ
ของทารกและเด็กจึงยังคงมีอยูเปนอันมาก
3) การจํากัดการจางงานของผูหญิง/สตรี สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของผูหญิง
และครอบครั ว โดยเฉพาะบุ ตรหลาน ในลักษณะที่ สตรีขาดรายได เพื่ อ การดํารงชี พ ทั้ง นี้เ พราะจาก
การศึกษาพบวารายไดที่สูงขึ้นมีความสัมพันธกับการรอดชีวิตของเด็กและการมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
และการวิจัยในประเทศบังคลาเทศ บราซิล และไอเวอรีโคสต แสดงใหเห็นวาการที่ผูหญิงในครัวเรือนมี
รายไดเพิ่มขึ้น มีแนวโนมที่จะสงผลทางบวกมากกวาการเพิ่มรายไดของผูชายในครัวเรือน
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4) ความไมเสมอภาคระหวางบทบาทหญิง-ชาย การเขาศึกษาและการทํางานในเมือง
มีสวนเรงการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี
จะเห็นไดวาประเด็นในเรื่องความอยูดีมีสุขเปนอีกมิติหนึ่งที่สําคัญที่สะทอนใหเห็น
ทิศทางในการพัฒนาผูหญิง/สตรี ตลอดจนการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย ทั้งนี้เพราะความ
อยูดีมีสุขเปนภาพสะทอนที่ชัดเจนของการที่สตรีมีบทบาทและมีอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น และความอยูดีมีสุขมีนัยสะทอนใหเห็นการไดมาซึ่งสิทธิในฐานะมนุษยของผูหญิงรวม
ดวย
2.3.6 แนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเปนแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งในกระแสการพัฒนา
ปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีความทันสมัย (Modernization) ที่เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจนําไดสรางใหเกิดผลกระทบตอชุมชน สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ไมวาจะเปนการสรางใหเกิดปรากฏการณ “ยิ่งพัฒนา คนจนยิ่งยากจน” การเกิดขึ้นของแนวคิด
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปนแนวการพัฒนาที่ถูกนําเสนอขึ้นเพื่อแกไขปญหาอันเนื่องจากการพัฒนาที่
เนนการไปสูความทันสมัย หรือการกลายเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ทั้งนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนมี
องคประกอบ 3 ประการ กลาวคือ (Lusk and Hoff, 1994)
1) องคประกอบดานสังคม-วัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับวัฒนธรรมและภาระผูกพันที่มีตอประชาชนในรุนตอๆ ไป
2) องคประกอบดานเศรษฐกิจ อันมีเปาหมายเพื่อการเจริญเติบโต โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม ใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
3) องคประกอบดานการเมือง คือ การใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
และชุมชน
จะเห็นไดวาหลักคิดที่สําคัญของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยูที่การใหความสําคัญแก
การพัฒนามิติ/ดานตางๆ ในสังคมอยางเปนองครวม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมละทิ้งวัฒนธรรมและ
ทําลายสิ่งแวดลอมหรือสรางผลกระทบในลักษณะที่ทําลายสังคม นอกจากนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนยังมีนัยยะ
ที่สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาที่เนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ไมวาจะเปนหญิง-ชาย กลุมคนจน
คนยากไร ผูร่ํารวย เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนตองตั้งมั่นอยูบนฐานการพัฒนาแบบองครวม รวมทั้งยัง
จําเป นต อ งมีก ารสะท อ นแนวคิ ด จากมุ ม มองที่แตกต างหลากหลายเพื่อ ให เห็ นแง มุม ของป ญหาและ
แนวทางในการแกไขอยางรอบดานมากที่สุด
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2.4 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก รอบความคิ ด ส ว นหนึ่ ง จากกฎหมายและระเบี ย บต า งๆ ที่ ถื อ ว า มี
ความสําคัญตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของนั้น ไดแก
2.4.1 กรอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสํา คัญกับสิ ทธิผูหญิ ง ทั้ง นี้
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุมครองทุกคนเหมือนกัน เพียงแตมาตราตางๆ ที่เกี่ยวกับผูหญิงจะเปนการ
ยกเลิกการกีดกันผูหญิงที่จะไดรับสิทธิ ดังนั้นสิทธิผูหญิงที่ระบุในรัฐธรรมนูญ 2540 จึงเปนการทําให
ผูหญิงมีสิทธิมากขึ้น ตามที่ปรากฏในหลายมาตรา ดังนี้
มาตรา 30 กลาวถึง ความเสมอภาคและเทาเทียมกันของบุคคล
- ชาย - หญิงเทาเทียมกัน
- การหามเลือกปฏิบัติ เพราะแตกตางในทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
สภาพรางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง
- มาตรการสงเสริมความเสมอภาคระหวางคนกลุมตางๆ ที่ไมเทาเทียมกัน (รวมทั้ง
ความเสมอภาคระหว างเพศหญิ ง – ชายด วย) ที่รั ฐจั ดขึ้ น ไมถื อ เป นการเลื อ ก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
มาตรา 53 กลาวถึง ความรุนแรงในครอบครัว
- บุคคลในครอบครัว (โดยทั่วไป ผูหญิง - เด็ก จะเปนผูถูกกระทํามาก) ไดรับความ
คุมครองโดยรัฐ จากความรุนแรงในครอบครัวและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม
- เด็กและเยาวชนที่ไมมีผูดูแล รัฐตองเลี้ยงดูและใหการศึกษา
มาตรา 80 กลาวถึง การสงเสริมและพัฒนา
- รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย
เสริมสรางความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน
- รัฐตองสงเคราะหคนชรา คนไรที่พึ่ง ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได
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มาตรา 190 กลาวถึง การมีสวนรวมรางกฎหมาย
- ให ผู แ ทนองค ก รเอกชนด า นเด็ ก สตรี แ ละคนชรา หรื อ ทุ พ พลภาพร ว มเป น
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมาย ในกรณีประธานสภาวินิจฉัยวากฎหมาย
นั้น มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกลุมบุคคลเหลานั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ใหมีผูบริหารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชายในระดับกระทรวง ทบวง กรม และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคใน
หนวยงานดังกลาว และมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและ
ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายใหทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสรางความเขาใจ
แนวคิดและสรางความตระหนักในบทบาทหญิงชาย และผสมผสาน แนวคิดบทบาทหญิงชายในการ
ทํางานของขาราชการในสวนราชการ
แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับความเสมอภาค เทาเทียมกัน การไม
เลือกปฏิบัติระหวางชายหญิง แตวาสิทธิ โอกาส และเงื่อนไขตางๆ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
จะพบวาความเปนอยูของผูหญิง สภาพทางอาชีพหนาที่การงาน แมแตความรุนแรงในผูหญิงยังคงพบอยู
เสมอๆ และทวีความรุนแรงขึ้นดวยรูปแบบใหมๆ เชน ทางสื่ออินเตอรเน็ต (Internet) โทรทัศน ฯลฯ
ดังนั้นการที่ผูหญิงจะไดรับโอกาส การสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นในความเทาเทียมกันทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การไดรับเกียรติ การยอมรับ การดํารงอยูอยางปราศจากความหวาดกลัว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ความปรารถนาเหลานี้จะปรากฏไดขึ้นอยูกับนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาคมทองถิ่นที่จะรวมกันพิจารณา ทําความ
เขาใจและรวมมือกัน
2.4.2 แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 - ฉบับที่ 9
สําหรับแผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9
เนนการพัฒนาใหสตรีทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา มีสุขอนามัยที่สมบูรณ มีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถ และมีสวนรวมใน
กระบวนการพั ฒ นาและการตั ด สิ น ใจในทุ ก ระดั บ นอกจากนั้ น ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
สภาพแวดลอมรอบตัวสตรีทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีประเด็นที่สําคัญคือ
1) การพัฒนาศักยภาพสตรี โดยการใหการศึกษาและฝกอบรมสตรี สุขอนามัยของ
สตรี เศรษฐกิจและการมีงานทําของสตรี
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2) การมีสวนรวมของสตรีในการตัดสินใจในระดับตางๆ ทั้งการตัดสินใจในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของสตรีในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาค
ธุรกิจเอกชน
3) การสงเสริมความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคม ไดแก การแกไขกฎ ระเบียบ
และกฎหมายตางๆ ที่เลือกปฏิบัติตอสตรี การระงับการใชความรุนแรงกับสตรีทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
ทางเพศในทุกสถานที่ รวมทั้งการสรางระบบคุมครองทางสังคมแกสตรีและสตรีดอยโอกาส
4) การพัฒนาสื่อเพื่อการดําเนินงานดานสตรี โดยตอตานการใชสตรีเปนวัตถุทางเพศ
การเนนเสนอบทบาทสตรีเชิงสรางสรรคสังคม การนําเสนอเนื้อหาที่เอื้อตอการสงเสริมสถานภาพสตรี
5) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสตรี โดยสรางองคกร/กลไกการพัฒนาสตรีที่
เขมแข็ง รวมทั้งการมีขอมูลและสารสนเทศดานสตรี ทั้งแงการจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ การวิจัยที่เนนมิติ
หญิงชาย เปนตน
อยางไรก็ตามผลแหงการพัฒนาสตรีที่ผานมาพบวา มีเงื่อนไขมากมายที่เปลี่ยนแปลง
และมีผลตอการพัฒนาสตรีของไทย กลาวคือ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสตรีสูงอายุมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการ
กําหนดนโยบายดานสุขภาพและการจัดสวัสดิการ ขณะที่ประชากรสูงอายุที่มากขึ้นมีผลกระทบตอสตรี
ในฐานะผูดูแลผูสูงอายุ สงผลใหสตรีจํานวนมากตองรับภาระทั้งงานนอกบาน งานในบาน และการดูแล
บิ ด า มารดา หรื อ ญาติ ผู สู ง อายุ ดั ง นั้ น การสร า งระบบบริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ส นั บ สนุ น และ
เอื้ออํานวยตอสตรีที่ตองดูแลผูสูงอายุจึงมีความจําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาสตรีไทย
2) รู ป แบบครั ว เรื อ นและหั ว หน า ครั ว เรื อ น พบว า สตรี มี แ นวโน ม เป น หั ว หน า
ครัวเรือนและรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุเพียงลําพังมากขึ้น เพราะการมีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การ
หยาราง การตั้งครรภ และถูกสามีหรือฝายชายทอดทิ้ง รวมถึงการที่สตรีเปนโสดมากขึ้นสงผลใหสตรี
ตองทําหนาที่เปนหัวหนาครัวเรือนมีมากขึ้น ภาระการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจึงตกอยูกับสตรี ดังนั้น
การจัดบริการทางสังคมเพื่อชวยเหลือสตรีจึงเปนแนวทางในการชวยเหลือสตรีไทย
3) ระบบกฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ อันไดแก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ที่ ป ระกั น สิ ทธิ ค วามเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชาย เป น ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาสตรี ใ นประเทศไทย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหรัฐตองเผยแพรขอมูลสูประชาชน และ
ประชาชนสามารถรองขอใหรัฐเปดเผยขอมูลได เปนชองทางและโอกาสใหสตรีสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายไดมากขึ้น
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาอยาง
เสมอภาค, นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพันธกรณีตางๆ ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตาม
เชน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและ
แผนปฏิบัติการปกกิ่งเพื่อความกาวหนาของสตรี เปนตน
1) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล และนโยบายดานสุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพ
2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนไป
อยางรวดเร็วไรพรมแดน
3) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอเนื่องสงผลใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการ
พัฒนาสตรี
จากเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวไดนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาสตรีในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) โดยมียุทธศาสตร 5 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการดําเนินงานดานสตรี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานดานสตรี
ทั้งนี้ไดกําหนดวิสัยทัศนสตรีที่พึงประสงคไว 5 ประการ คือ
1) สตรีทุกคนมีศักยภาพเพียงพอในทุกดานที่จะสามารถพึ่งพาตนเองไดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคาตลอดทุกชวงอายุ
2) สตรีทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจในทุกดาน
และทุกระดับ
3) สตรีไดรับการคุมครองจากครอบครัว ชุมชน และสังคม และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกับชาย
4) สตรีทุกคนไดรับโอกาสในการเขาถึงสื่อ และไมตกเปนเครื่องมือในเชิงการคา
และพาณิชย
5) สตรีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการเพื่อความกาวหนาของสตรีที่เขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
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สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนพั ฒ นาสตรี ใ นช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดไว 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของสตรีทั้งดานรางกาย สติปญญา ความ
ถนัด สังคม และจิตใจ
2) เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
3) เพื่อใหสตรีไดรับการคุมครองทุกดาน รวมทั้งในสภาพการทํางาน และสภาพการ
เปนมารดา ในฐานะที่มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมบุรุษ
4) เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การปกครอง รวมทั้งการพัฒนาสันติสุขในครอบครัว ชุมชน ประเทศ และประชาคมโลก
ในสวนของเปาหมายหลักของแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดระบุเปาหมายหลักไวดังนี้
1) ลดอัตราการไมรูหนังสือของสตรีอายุ 40 ปขึ้นไป และเพิ่มอัตราการเขาเรียนและ
สงเสริมการศึกษาเปนรอยละ 100
2) ขยายการคุมครองแรงงานใหครอบคลุมแรงงานสตรีนอกระบบ
3) ลดอั ต ราการเจ็ บ ป ว ยและการเสี ย ชี วิ ต ของสตรี จ ากโรคที่ เ ป น สาเหตุ สํ า คั ญ
10 อันดับแรกลง รอยละ 20 เชน การตั้งครรภและการคลอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม ฯลฯ
4) เพิ่มการมีสวนรวมของสตรีในภาคการเมืองและภาคการบริหารอยางนอยเปน
สองเทา แกไขกฎหมายทุกฉบับที่ขัดตอหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 30 และอนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
5) ออกพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี
6) ขยายเครื อ ข า ยสื่ อ สตรี ใ ห ค รอบคลุ ม สื่ อ มวลชนทุ ก สาขา เพื่ อ ประสานความ
รวมมือในการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และขจัดอคติตอสตรี
7) สรางองคกรแหงการเรียนรูแกสตรีในรูปแบบตางๆ ในทุกชุมชน
8) สรางระบบการเฝาระวังปญหา และการชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในทุกชุมชน
9) ยกฐานะสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ เปน
หน ว ยงานระดั บ กรม เพื่ อ ให มี ส ถานภาพและอํ า นาจหน า ที่ ใ นการประสานงานกับ หน ว ยงานทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
10) มีขอมูลตัวชี้วัดสถานภาพสตรีตามมาตรฐานของสหประชาชาติที่เปนปจจุบัน
และถูกตอง
บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี

23

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

11) มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลมิติหญิงชาย
นอกจากนั้นในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาไวดังนี้

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสตรี
1. ดานการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี
1) สงเสริมใหสตรีตระหนักถึงคุณคาของตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และเหมาะสมกับวัฒนธรรม
2) สรางวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องคุณคาของมนุษยและความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครอบครัวและสังคม
3) อบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสบุตรโดยปราศจากอคติทางเพศ และใหมีการ
แบงเบาภาระงานบานแกสมาชิกในครอบครัวอยางเหมาะสมในทุกชุมชน
4) สงเสริมบทบาทสตรีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี
2. ดานการศึกษา
1) จัดบริการการศึกษาตลอดชีพ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ไดมาตรฐานเพื่อเปดโอกาสใหสตรีอายุ 40 ปขึ้นไปที่ไมรูหนังสือสามารถศึกษาไดในทุกสาขาอาชีพ
2) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหนังสือ
อานประกอบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหปราศจากอคติทางเพศ
3) สงเสริมใหสตรีเรียนในสาขาที่ยังมีสตรีเรียนนอยมาก เชน วิศวกรรมศาสตร
และนิติศาสตร
4) ส ง เสริ ม ให เ ป ด สอนวิ ช าเกี่ ย วกั บ มิ ติ ห ญิ ง ชายเป น วิ ช าพื้ น ฐานใน
ระดับอุดมศึกษา
5) สงเสริมใหเยาวชนรูจักวิเคราะหขอมูล และสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและ
บทบาทหญิงชายที่ไดจากการนําเสนอของสื่ออยางเหมาะสม
6) จัดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของสตรีดอยโอกาส
และสตรีกลุมเสี่ยง
7) พัฒนาแรงงานสตรีทั้งในและนอกระบบใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ
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3. ดานสุขภาพอนามัย
1) ใหความรูเรื่องเพศศึกษาและบทบาททางเพศที่เหมาะสมและรับผิดชอบ
รวมทั้งใหชายมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากขึ้น
2) จัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหแกสตรีอยางทั่วถึง
3) ให ค วามรู แก สตรี ใ นการสง เสริม สุ ขภาพและปอ งกั นโรค รู จั กเลื อ ก
บริโภคสินคาและบริการ รวมทั้งรูจักปองกันตนเองจากการทํางานที่มีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพ
4) ให ค วามรู แ ละแนวทางแก บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
เกี่ยวกับความตองการบริการสุขภาพที่แตกตางระหวางหญิงและชาย และผลกระทบของการใหบริการ
5) สนั บ สนุ น ให เ ครื อ ข า ยผู ห ญิ ง กั บ สุ ข ภาพผลิ ต งานวิ จั ย เชิ ง นโยบาย
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของสตรี เพื่ อ นํา ไปสู ก ารกํา หนดนโยบายพั ฒ นาระบบการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของสตรี
6) ใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกสตรี
ทุกวัย โดยเฉพาะสตรีวัยรุน และสตรีวัยทอง
4. ดานอาชีพและการมีงานทํา
1) รณรงคใหนักเรียน ผูปกครอง เจาของสถานประกอบการภาคธุรกิ จ
เอกชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงศักยภาพที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชายในการประกอบอาชีพ
โดยไมยึดติดกับคานิยมดั้งเดิม
2) ส ง เสริ ม การฝ ก อาชี พ แก ส ตรี ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาทักษะ
แรงงานสตรีดานการบริหารและการตลาด
4) จัดหาตลาดแรงงานใหแกสตรี โดยเฉพาะกลุมสตรีดอยโอกาส แรงงาน
สตรีนอกระบบและสตรีกลุมเสี่ยง
5) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
การหาตลาดรองรับการสรางและขยายเครือขาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
6) สรางเสริมความแข็งแกรงดานการเงินแกสตรี โดยสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษที่เอื้อตอการดําเนินวิสาหกิจทุกระดับ ตลอดจนการเขาถึง
แหลงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการผลิตและการตลาด
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7) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาสตรี จ ากการผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคใน
ครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสรางรายได
8) แกไขกฎหมายหรือระเบียบที่ไมเอื้อใหสตรีมีโอกาสประกอบอาชีพได
ทัดเทียมบุรุษ

 แนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การให ส ตรี มี ส ว นร ว มใน
กระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
1. จัดมาตรการพิเศษเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการเมือง การปกครอง
และการบริหาร เชน การเพิ่มจํานวนสตรีในคณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ
2. ให ค วามรู อ ย า งต อ เนื่ อ งและเป น ระบบแก ส ตรี แ ละผู นํ า สตรี เ กี่ ย วกั บ
ความสําคัญของการมีสตรีรวมอยูในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารทุกระดับ
3. จัดฝกอบรมภาวะผูนําแกสตรีที่จะลงสูสนามการเมือง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดําเนินงานทางการเมืองแกสตรีที่ไดรับเลือกตั้ง
4. สงเสริมสตรีใหมีบทบาทในการทําประโยชนแกชุมชนและสังคม
5. เพิ่มบทบาทของสตรีในการเสริมสรางธรรมาภิบาล
6. รณรงคใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมือง
กลุมการเมืองทองถิ่น เอกชน และประชาชน เห็นความสําคัญและสนับสนุนการมีสวนรวมและการ
ตัดสินใจของสตรีในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหาร

 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเสมอภาคและ
การคุมครองทางสังคม
1. การสรางความเสมอภาคทางกฎหมายและการบังคับใช
1) ตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ที่ขัดแยงกับหลักการ
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ เพื่อขจัดอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติตอสตรี เชน กฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมาย
อาญา (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
พระราชกฤษฎีกาใหใชคํานําหนาสตรี พ.ศ. 2460 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
ฯลฯ รวมทั้งระบุโทษอยางเหมาะสม
2) เรงรัดใหมีการออกพระราชบัญญัตขิ จัดความรุนแรงในครอบครัว
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3) เสริมสรางความรูความเขาใจ และเจตคติที่เหมาะสมแกประชาชนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและการคุมครองสตรี
4) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการติดตามการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและการคุมครองสตรี
5) เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและความเทาเทียมทางกฎหมายแกสตรี
ทุกระดับ
2. การเสริมสรางความเสมอภาคในระดับครอบครัวและสังคม
1) ให ความรูแ กส มาชิก ในครอบครั ว ชุม ชน และสัง คมให ตระหนัก ถึ ง
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี
2) บูรณาการแนวความคิดดานสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และสิทธิเด็กใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ
3. การคุมครองทางสังคม
1) เรงรัดการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม และขยายบริการทางสังคมให
ครอบคลุมสตรีทุกกลุม และทุกชวงอายุ โดยคํานึงถึงสภาพปญหา และความตองการของสตรีแตละกลุม
โดยเฉพาะสตรีพิการและสตรีดอยโอกาส
2) เรงรัดการออกกฎหมายคุมครองแรงงานสตรีนอกระบบ โดยเฉพาะ
แรงงานสตรีภาคเกษตร และแรงงานสตรีที่รับงานไปทําที่บาน
3) สง เสริม ใหห นว ยงานตา งๆ ที่ดํา เนิน การดา นการคุม ครองแรงงาน
การคุมครองทางสังคม จัดสวัสดิการที่ครบวงจรที่เอื้อตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี
ทุกกลุมและทุกชวงอายุ รวมทั้งมีการประสานงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4) สง เสริม ใหห นว ยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นจัดสวัสดิการพิเศษรับเลี้ยงเด็กกลางวันและสวัสดิการดูแลผูสูงอายุเพื่อแบงเบาภาระสตรี
5) ส ง เสริ ม การจั ด ให มี แ ละพั ฒ นากลุ ม อาสาสมั ค ร องค ก รชุ ม ชน และ
องคกรสตรี เพื่อเฝาระวังติดตาม และสนับสนุนการคุมครองทางกฎหมายและทางสังคมแกสตรีดอยโอกาส
รวมทั้งการใชมาตรการลงโทษทางสังคมแกผูกระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี
6) สนับสนุนใหทุกชุมชนมีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหความคุมครอง
แกเด็กและสตรีที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
7) ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการเผยแพรขอมูลขาวสารและแหลงบริการ
ชวยเหลือในเรื่องปญหาความรุนแรงใหแกสตรี
บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการดําเนินงาน
ดานสตรี
1. องคกรสตรีทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นมิติหญิงชายกับการพัฒนาแกสื่อมวลชนทุกประเภทอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแก
สื่อตางๆ ในการสรางเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอที่จะชวยรณรงคใหความรูและขอมูลขาวสาร
แกสังคมในการพัฒนาสตรีไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. สนั บ สนุ น และยกย อ งสื่ อ ที่ นํ า เสนอเนื้ อ หาสาระในการส ง เสริ ม บทบาท
สถานภาพและคุณคาของสตรีที่มีความสําคัญตอสังคมไทย รวมทั้งปรับทัศนคติของคนในสังคมในเรื่อง
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
3. องคกรสตรีและกลุมสตรี แสดงความคิดเห็นตอการโฆษณาสินคาที่มีเนื้อหา
ที่สะทอนบทบาทดั้งเดิม มีอคติทางเพศและแสวงหาประโยชนจากสตรีโดยไมเปนธรรม และรณรงค
ไมเห็นดวยกับโฆษณา รวมทั้งสรางกระแสไมสนับสนุนสินคาที่มีเนื้อหาดังกลาว
4. เรงรัดใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการกับสื่อที่นําเสนอ
สาระที่ละเมิดสิทธิของสตรีอยางจริงจัง
5. สงเสริมใหองคกรที่เกี่ยวของใชประโยชนจากสื่อมวลชนตางๆ ที่ทํางาน
เกี่ยวกับสตรี นําสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความกาวหนาของสตรี
6. ฝกอบรมและเผยแพรความรูเพื่อใหสตรีรูเทาทันสื่อ และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
7. สนั บ สนุ น ให ส ตรี ที่ อ ยู ใ นสาขาสื่ อ สารมวลชนรวมตั ว เป น เครื อ ข า ย เพื่ อ
นําเสนอสาระที่สงเสริมบทบาทสตรีและสรางมาตรฐานในการนําเสนอ
8. สรางความเขมแข็งแกเครือขายองคกรสตรี ในการเฝาระวังและตรวจสอบสื่อ
ที่ขาดจรรยาบรรณและนําเสนอภาพลักษณสตรีในทางที่ไมเหมาะสม

 แนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การพั ฒ นาองค ก รและการ
บริหารจัดการ เพื่อการดําเนินงานดานสตรี
1. ผลั ก ดั น การออกกฎหมายเพื่ อ ยกฐานะและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการ
ดําเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (กสส.)
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2. จัดอบรมหลักสูตร “การผสมผสานมิติหญิงชายในการกําหนดนโยบายและ
การบริหารงาน” และหลักสูตรตางๆ ในกระบวนการกําหนดนโยบายที่เจาะลึกเกี่ยวกับมิติหญิงชายแก
ผูบ ริห ารระดั บสู ง ของส ว นราชการที่รั บผิ ดชอบด า นการเสริม สรา งบทบาทหญิง ชาย (Chief Gender
Eaqality Officer : CGEO) และเจาหนาที่ประจําศูนยประสานงานฯ ทุกหนวยงาน เชน การฝกอบรมสราง
ความตระหนักเกี่ยวกับมิติหญิงชาย การวิเคราะห การวางโครงการ การติดตามประเมินผล การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารงาน การจัดทําตัวชี้วัดความกาวหนาในการดําเนินงานดานสตรีของหนวยงาน
และการนําเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศมิติหญิงชาย
3. จัดการอบรมเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ในการใหขอคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย
และแผนงาน/โครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งทาทีของประเทศไทยในเวที
ระหวางประเทศ
4. เสริ ม สร า งกลไกการประสานงานและเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า ง
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทุกระดับในการดําเนินงาน
ดานสตรี รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของสตรี/องคกรสตรีในทุกระดับอยางเปนเครือขาย
5. สงเสริมการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อความกาวหนาของสตรี” เพื่อระดมทรัพยากร
และความรูความเชี่ยวชาญที่มีอ ยูมาเสริมการดําเนินงานของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
6. สรางเสริมสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดย
สงเสริมใหมีการจัดสรรทุนดานสตรีศึกษาแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีบุคลากร
ที่มีความรูความเขาใจประเด็นสตรีกระจายอยูในหนวยงานและองคกรตางๆ
7. กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงาน
ความกาวหนาของสตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนรายป ตามตัวชี้วัดสถานภาพสตรี ดัชนีชี้วัดการพัฒนา
มนุษย ดัชนีชี้วัดการพัฒนาดานมิติหญิงชาย และดัชนีชี้วัดความเขมแข็งของสตรี โดยการสงเสริมให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดเก็บขอมูลจําแนกเพศ
8. สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมิติหญิงชาย และเปน
ศู น ย ป ระสานเครื อ ข า ยเพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงาน บุ ค คลทั่ ว ไป และสื่ อ มวลชนสามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
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2.5 กรอบความคิดการสรางมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความหมายของตัวชี้วัด
หรือดัชนีทางสังคม (Social Indicator) วา เปนตัวชี้ทางสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะคอยนําทางให
เดิ น ไปในทางที่ ถู ก ต อ งและตรงตามความต อ งการ ตั ว ชี้ วั ด ทางสั ง คมเป น เครื่ อ งบอกสั ญ ญาณ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศรีทับทิม พานิชพันธ ไดนิยามความหมายคําวา ตัวชี้วัดหรือดัชนีทางสังคมวาเปนเครื่องวัด
ลักษณะที่เปนมาตรฐานทางสังคมที่กําหนดไวเปนปทัสถาน (Normative Characters) คือ ใชวัดความ
ตองการทางสังคม (Social Needs) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) ทําใหเราทราบวา
เปาหมายของสังคม (Social Goals) คืออะไร สิ่งที่ทําไปแลวจะไดรับผลดีเพียงใดควรจะทําอะไรตอไป
โดยที่เปนการวัดเชิงคุณภาพของสิ่งที่ผูทํางานเกี่ยวของกับสังคมไดกระทําไป
เพ็ญศรี สุโรจน ไดใหความหมายของตัวชี้วัดวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสภาวการณของ
ตัวแปร ณ ชวงเวลาหนึ่งเพื่อหาแนวทางแกไข
อยางไรก็ดี ขัตติยา กรรณสูต ไดสรุปความหมายของตัวบงชี้หรือเครื่องชี้ทางสังคม ดังนี้
1) เปนเครื่องมือที่แสดงหรืออธิบายใหเห็นอาการของปญหาดานตางๆ ที่สามารถทําให
วิเคราะหตอไปถึงสาเหตุของอาการนั้น เพื่อหาแนวทางการแกไข
2) เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นสภาพปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลง โดยผลของการเปลี่ยนแปลง
จะสามารถวัดไดถงึ การบรรลุเปาหมาย
3) เครื่องชี้อาจจะเปนไดทั้งในลักษณะปรนัย (Objective) หรืออัตนัย (Subjective) หรือ
เชิงคุณภาพ (Qualitative) แมวาสวนใหญแลวจะเปนปรนัย และเชิงปริมาณ เพราะสามารถนํามาทดสอบ
ทางสถิติไดงายกวา
4) ในยุคแรกเครื่องชี้จะเนนในดานเศรษฐกิจ ตอมาขยายมาเปนดานสังคม
5) เครื่องชี้ที่จะใหผลดีควรเปน Set of Indicators มากกวาเครื่องชี้ตัวเดียว เนื่องจากเครื่องชี้
แตละตัวจะแสดงใหเห็นถึงอาการเพียงบางสวน ไมใชทั้งหมด
6) เครื่องชี้บางตัวสําหรับบางเรื่อง อาจจะแสดงระดับความแมนยําตางกันเมื่อนําไปใชกับ
สภาพแวดลอมหรือกลุมเปาหมายที่ตางกัน ดังนั้นจึงตองพิจารณาคัดเลือกใหดี เครื่องชี้สวนใหญจะวัดผล
(Output) แตอาจสรางเครื่องชี้วัดปจจัยนําเขา (Input) ไวดวยก็ไดฯลฯ
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จากความหมายของตัวชี้วัดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ตัวชี้วัดคือ สิ่งบงชี้ที่เปนขอมูล
เชิงปริมาณหรือคุณภาพที่แสดงใหเห็นสภาพปจจุบัน แนวโนมในอนาคต เพื่อใหทราบถึงเปาหมายผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในสังคม 1
สําหรับกรอบความคิดในการสรางมาตรฐาน การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี ทําใหไดกรอบความคิดอันเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดกรอบมาตรฐานการสงเสริม
การพัฒนาสตรี ซึ่งนอกเหนือจากกรอบความคิดดานกฎหมายตางๆ กรอบความคิดการพัฒนาสตรี และ
สถานการณการสงเสริมและพัฒนาสตรีทั้งระดับสากลและระดับชาติ นโยบายของรัฐ ตลอดจนกรอบ
ความคิ ดทฤษฎีต างๆ ที่ เกี่ ย วกับบทบาทหญิ งชาย ความเสมอภาค บทบาทขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี กรอบคิดทางทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดี (Well being)
คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ความมั่นคงของมนุษย
(Human Security) และแนวคิดทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย (Goal – achievement approach :
input-output strategies) ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดดัชนีชี้วัดที่จะนําไปสูการสราง
มาตรฐานในการสง เสริมและพัฒนาสตรี ขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่นโดยมีการมีส วนรว มของ
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นเปนฐานสําคัญซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้

1

คูมือการจัดทําตัวชี้วัดและขอมูลสถานภาพสตรีไทย 2548. โดยสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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กรอบคิดดานกฎหมาย
- ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน
- ปฏิญญาสากลเกี่ยวกับสตรี
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

กรอบการกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานสงเสริมและ
พัฒนาสตรี
กรอบคิดทางสถานการณปญหา
การดําเนินงานและนโยบายรัฐ
-
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฯ
แผนพัฒนาสตรีแหงชาติ
นโยบายรัฐ
ปญหาและสถานการณการ
พัฒนาสตรีในสังคมไทย

กรอบคิดดานทฤษฎี
-

-

ความเสมอภาค
บทบาทหญิงชาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความมั่นคงของมนุษย
การมีสวนรวมฯ
ดัชนีชี้วัดทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต

บทที่ 2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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บทที่ 3
มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3.1 การสรางมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
“มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี” จัดทําขึ้นโดยจําแนกตามเนื้อหาสาระ เพื่อพัฒนาสูการ
สรางตัวชี้วัดและการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการทํางานดานสตรี โดยเฉพาะการสงเสริมการพัฒนาสตรีมี
กรอบมาตรฐานการทํางานดังนี้

ดานโครงสราง
การบริหารจัดการ
ดานการศึกษา
การเรียนรู

ดานสุขภาพอนามัย
วิสัยทัศนและ
ภารกิจ

ดานสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี

ดานการจัดการทรัพยากร
ดานเศรษฐกิจ

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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ทั้งนี้การสรางมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาสตรีทั้ง 6 ดานนั้น มีสาระสําคัญดังนี้
1) ดานโครงสรางการบริหารจัดการ มี 2 หมวด 8 ขอกําหนด คือ
หมวดที่ 1 โครงสราง
(1) คณะกรรมการ
(2) มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
หมวดที่ 2 การบริหารจัดการ
(1) มีแผนงาน
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) มีการดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
(4) มีการพัฒนาการเรียนรู
(5) มีระบบขอมูล
(6) มีการเชื่อมโยงกับองคกรอื่น
2) ดานสุขภาพอนามัย มี 4 ขอกําหนด คือ
(1) มีระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสุขภาพ
(2) มีการจัดการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
(3) มีการจัดการปองกันโรคใหกับสตรีทุกวัย
(4) มีการสงเสริมใหสตรีสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
3) ดานการศึกษา การเรียนรู มี 6 ขอกําหนด คือ
(1) มีการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
(2) การจัดการเรียนรูเพื่อตอยอด
(3) มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู
(4) การไมรูหนังสือ การมีการศึกษาต่ํา
(5) ทักษะ ความรู ความสามารถใหสตรีพึ่งตนเองได
(6) มีการเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ
4) ดานเศรษฐกิจ มี 6 ขอกําหนด คือ
(1) สตรีมีอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได
(2) มีการสงเสริมอาชีพที่ตอบสนองความตองการ
(3) สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานของสตรี
(4) มีการจัดบริการพิเศษ สวัสดิการพิเศษเพื่อลดภาระหนาที่ประจําของสตรี
(5) ระบบความเปนธรรมในรายได
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(6) เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถใหสตรี
5) ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี มี 9 ขอกําหนด คือ
(1) จิตสํานึก เจตคติ คานิยม เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม สิทธิความเสมอภาคของหญิงชาย
(2) มีเครือขายคุมครอง เฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี
(3) มีระบบการคุมครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในชีวิตและทรัพยสิน
(4) การลงสมัครรับเลือกตั้ง
(5) การตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร
(6) การเขารวมเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
(7) เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของผูชายในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
(8) สรางความเขาใจ ปรับทัศนคติของสังคมใหม เรื่องการเพิ่มสวนรวมของผูชายใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตร
(9) กลไกควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อที่ทําใหเกิดอคติทางเพศ ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ตอสตรี
6) ดานการจัดการทรัพยากร มี 3 ขอกําหนด คือ
(1) ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร
(2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
(3) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3.2 กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการสงเสริมการพัฒนาสตรี
กรอบมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดนี้ เ ป น เพี ย งแนวทางเบื้ อ งต น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บศึ ก ษา
คนควาและตรวจสอบวาในการปฏิบัตินั้นสามารถทําไดหรือไม อยางไร ควรตองปรับแกเพิ่มเติมดานใด
และอยางไร การที่จะบรรลุผลสําเร็จตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตองคํานึงถึงปจจัยเรื่องใดบางมา
สนับสนุนสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ภายใตการกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 กลุม คือ
1) ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เปนกลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองทองถิ่นจําเปนตองมีเพื่อเปน
กรอบสําคัญ อันบงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่เกิดขึ้น
2) ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เปนกลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดทํา
เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นพัฒนาสตรีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดสงเสริมการพัฒนาสตรี แบงไดเปน 6 ดาน ดังตาราง 3.1 ดังนี้
บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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4. มีเจาหนาที่ที่ทํางานเต็มเวลาดานพัฒนาสตรีรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ประสานงานกับองคกรตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับกับการพัฒนาสตรี

2) มีเจาหนาที่
รับผิดชอบ

หมวดที่ 2 การบริหาร
จัดการ
1) มีแผนงาน
5. มีการรวบรวมขอมูลแยกเพศหญิงชายเพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานรวมทั้งการตัดสินใจและการปรับปรุงงาน
6. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจตอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนงานการพัฒนาสตรี

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
งานดานสตรี เด็กและเยาวชน
2. มีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารงานที่เปนลายลักษณอักษร
และมีคําสั่งมอบหมายงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสตรีที่มาจากตัวแทนของสวนตางๆ ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน และอื่นๆ

ตัวชี้วัด

1) คณะกรรมการ

1. ดานการบริหารจัดการ
หมวดที่ 1 โครงสราง

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

7. มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมงานการพัฒนาสตรีที่ทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําขึ้น
8. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปอยางพอเพียงทุกปตามแผนที่กําหนด
เพื่อใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

9. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับกิจกรรมการพัฒนาสตรีเพิ่มขึ้นทุกป
3) มีการดําเนินงาน 10. มีการจัดประชุมรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
อยางสม่ําเสมอ
ของคณะกรรมการ/
คณะทํางาน
4) มีการพัฒนาการ 11. มีการสัมมนาทางวิชาการของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีใน
เรียนรู
ทองถิ่น เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
12. มีการจัดทําการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการสรางแผนการ
ดําเนินงาน อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติจริงได

2) มีการจัดสรร
งบประมาณ

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

โครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดขึ้นตามแผนงาน
ควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
อาชีพ และรายไดของ
สตรี โดยใหมีการ
กระจายตัวของโครงการ/
กิจกรรมอยางครบถวน
ทั้งของสตรี เด็ก เยาวชน
ผูพิการ และผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

37

38
ตัวชี้วัด

2. ดานสุขภาพอนามัย
1) มีระบบโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสุขภาพ
2) มีการจัดการเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพ
3) มีการจัดการ
ปองกันโรคใหกับ
สตรีทุกวัย
4) มีการสงเสริมให
สตรีสามารถดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

5. รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0 – 1 ป ไดรับวัคซีนตามวัย

3

3

3

3
3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

1. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภและหลังคลอดไดรับความรูและคําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก โดย อสม. และ/หรือ แกนนําชุมชน
2. รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการเฝาระวังทางโภชนาการโดย อสม.
ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน
3. รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-5 ปที่มีปญหาทุพโภชนาการไดรับอาหารเสริม
และคําแนะนําในการแกไขปญหาทางโภชนาการจาก อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
4. เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะทุพโภชนาการไมเกินรอยละ 7

13. มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
5) มีระบบขอมูล
6) มีการเชื่อมโยงกับ 14. มีสตรี/กลุมสตรีเขารวมเปนคณะกรรมการรวมในทุกกิจกรรมของทองถิ่น
องคกรอื่น

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐานโดย
ภาวะทุพโภชนาการคือ
ภาวะขาดสารอาหารหรือ
ภาวะโภชนาการเกิน

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3
3
3

7. รอยละ 75 ของทารกไดกินน้ํานมแมไมนอยกวา 6 เดือน
8. รอยละ 90 ของหญิงมีครรภมีการฝากครรภ ไดรับการดูแลกอนคลอด
การทําคลอด และดูแลหลังคลอดจากเจาหนาที่สาธารณสุข

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

6. รอยละ 100 ของทารกมีน้ําหนักแรกเกิดไมต่ํากวา 2,500 กรัม

ตัวชี้วัด

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน
เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

โดยการรับ
- วัคซีนปองกัน
วัณโรคเมื่อแรกเกิด
- วัคซีนปองกันคอตีบ
ไอกรน บาดทะยัก
โปลิโอ เมื่ออายุ 2,4
และ 6 เดือน
- วัคซีนปองกันหัด
และหัดเยอรมัน
เมื่ออายุ 9 เดือน

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

39

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

40

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3
3

3

3

3

10. รอยละ 100 ของหญิงวัยเจริญพันธุมีความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว

11. รอยละ 70 ของวัยรุนสตรีมีความรูเรื่องเพศสัมพันธ และการปองกันตนเอง
จากการตั้งครรภกอนวัยอันควรอยางถูกตองปลอดภัย
12. รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป มีความรูและพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองเปนประจํา
13. รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
14. อัตราการติดเชื้อ HIV ในสตรีลดลงรอยละ 50 และมีอัตราที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องทุกป
15. รอยละ 60 ของสตรีอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางเหมาะสมกับวัย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

9. รอยละ 75 ของหญิงวัยเจริญพันธุที่แตงงานและอยูกับสามีมีการวางแผน
ครอบครัว

ตัวชี้วัด

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

18. จัดใหมีการใหความรูหรือจัดคลินิกเฉพาะสําหรับสตรีวัยทองหรือสูงอายุ

17. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกสตรีผูสูงอายุอยางนอยปละ 1 ครั้ง

16. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงคและประเมินผลการลดละเลิกการสูบบุหรี่
การดื่มสุรา และยาเสพติดอยางนอยปละ 2 ครั้ง

ตัวชี้วัด

3. ดานการศึกษา
การเรียนรู
1. เด็กกอนวัยเรียนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสถานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
1) มีการจัดการ
รอยละ 90 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ภูมิปญญาทองถิ่น
2) การจัดการเรียนรู
เพื่อตอยอด
3) มีโอกาสในการ 2. เด็กอายุ 7 – 15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับรอยละ 100
3. เด็กหญิงยากจน หรือพิการ หรือดอยโอกาสไดรับการศึกษาตามความ
ศึกษาเรียนรู
เหมาะสม รอยละ 70 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4) การไมรูหนังสือ
การมีการศึกษาต่ํา

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
อัตราสวนตัวชี้วัดที่
กําหนดสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการ
สงเคราะหผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

41

42
ตัวชี้วัด

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

11. รอยละ 70 ของผูหญิงไดรับความรูเรื่องการบริโภคสินคา และบริการตางๆ
อยางถูกตองและปลอดภัย

7. มีการจัดกิจกรรมฝกอบรมดานอาชีพใหแกกลุมสตรี แมบาน อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
8. มีการจัดโครงการ กิจกรรมเตรียมความพรอมแกสตรีที่เขาสูวัยสูงอายุ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร รอยละ 80
10. นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับออกกลางคันไมเกินรอยละ 2

5) ทักษะ ความรู 4. เด็กหญิงจบภาคบังคับไดเรียนตอมัธยมปลาย หรือสายอาชีพ หรือการศึกษา
ความสามารถให นอกโรงเรียนรอยละ 80 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
สตรีพึ่งตนเองได 5. เด็กหญิงจบภาคบังคับที่ไมไดเรียนตอและวางงานไดรับการฝกอบรมดาน
6) มีการเตรียมความ อาชีพรอยละ 80 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
พรอมใหแก
6. นักเรียนยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการที่จบการศึกษาภาคบังคับไดศึกษา
สังคม ผูสูงอายุ
ตอรอยละ 30 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3
3

3

3

3

ระดับตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

1. มีกิจกรรม /โครงการที่สงเสริมอาชีพ และสรางรายไดใหแกกลุมสตรีอยาง
เหมาะสมตามความตองการของกลุม อยางนอยปละ 5 กิจกรรม/โครงการ
และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
2. มีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนด และใน
จํานวนผูสูงอายุเทากับที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานที่ถายโอน
3. รอยละ 60 ของกลุม / องคกรอาชีพของสตรีไดรับการสนับสนุนการหา
ตลาด การพัฒนาสินคาผลิตภัณฑ และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4. รอยละ 60 ของกลุม/องคกรอาชีพของสตรีไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
ดานอาชีพอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มอยางตอเนื่องทุกป
5. รอยละ 60 ของสตรีในทองถิ่นไดรับความรูเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น และตลาดแรงงานในทองถิ่น และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6. รอยละ 50 ของเด็กหญิงในกลุมผูดอยโอกาส/ยากจนไดรับทุนการศึกษาให
เรียนตอในอาชีพที่จะกลับมาทําประโยชนใหชุมชน/ทองถิ่น และควร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

4. ดานเศรษฐกิจ
1) สตรีมีอาชีพที่
สามารถพึ่งตนเองได
2) มีการสงเสริมอาชีพ
ที่ตอบสนองความ
ตองการ
3) สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถใน
การทํางานของสตรี
โอกาสในการ
ทํางานของสตรี
4) มีการจัดบริการ
พิเศษ สวัสดิการ
พิเศษ เพื่อลด
ภาระหนาที่ประจํา
ของสตรี
3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

43

44
ตัวชี้วัด

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

10. สตรีรอยละ 60 ไดรับการคุมครองในการทํางาน ความมั่นคงและเปนธรรม
ดานรายได และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

8. รอยละ 60 ของกลุมสตรีที่ไดรับการสงเสริมอาชีพมีรายไดเสริมในอัตราที่
เพิ่มขึ้น และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
9. มีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นและ/หรือในจํานวน
ผูสูงอายุที่มากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานถายโอน

7. แรงงานสตรีในแตละสาขาอาชีพไดรับการพัฒนาทักษะฝมือเพิ่มขึ้น
5) ระบบความ
เปนธรรมในรายได รอยละ 20 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6) เพิ่มทักษะ ความรู
ความสามารถให
สตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ

เพิ่มโอกาสใหสตรีได
เขารับการเพิ่มทักษะฝมือ
ในสาขาอาชีพที่สตรี
มักไมไดรับโอกาส ทั้งที่
สตรีมีสวนรวมในการ
ประกอบอาชีพนั้นดวย
เชน การเกษตร
การปศุสัตว เปนตน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

12. มีการสนับสนุน/จัดสรรเงินทุนสําหรับกลุมสตรี กลุมแมบาน เพื่อกูยืมไป
ประกอบอาชีพ และควรมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

11. สนับสนุน/สงเสริมใหสถานที่ทํางานมีสวัสดิการสถานเลี้ยงเด็ก และควรมี
การสนับสนุน/สงเสริมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

ตัวชี้วัด

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

5. ดานสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี
3
1) จิตสํานึก เจตคติ 1. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีใหตระหนักถึงคุณคาของตน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง
คานิยม เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 2. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีในการเคารพและศรัทธาตอขนบธรรมเนียม 3
สิทธิ ความเสมอภาค ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และควรมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ของหญิงชาย

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

สถานที่ทํางานในที่นี้
หมายถึง สถานที่ราชการ
โรงงาน บริษัท และการ
สนับสนุนสงเสริมในที่นี้
ตองสอดคลองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
การสนับสนุนจัดสรร
เงินทุนตองสอดคลอง
และเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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2) มีเครือขายคุมครอง
เฝาระวังความรุนแรง
ตอเด็กและสตรี
3) มีระบบการคุมครอง
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4) การลงสมัคร
รับเลือกตั้ง
5) การตัดสินใจทาง
การเมืองและการ
บริหาร

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3. มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการเสริมสรางหรือ
เผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนา และควรมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีในเรื่องการเมืองการปกครอง และควร
มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
5. มีกิจกรรม/โครงการรณรงคใหผูชายมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เพื่อ
สรางครอบครัวเขมแข็ง ปละ 3 ครั้ง (วันพอ วันแม และวันเด็ก) และควรมี
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการใหผูชายมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6. มีการรณรงคใหสตรีออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ที่ผานมาในภาคการเมืองทุกระดับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
7. มีการใหขอมูลขาวสารและบริการชวยเหลือในเรื่องปญหาความรุนแรงแก
สตรีในทองถิ่น
8. อัตราเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กอนาถา เรรอน และเด็กที่มารดาตั้งครรภโดย
ไมพึงประสงคลดลงอยางนอยรอยละ 20 และควรลดลงอยางตอเนื่องในทุกป

ตัวชี้วัด

3

3

3

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

9. มีเครือขาย กลุมอาสาสมัคร เฝาระวัง /ติดตาม และสนับสนุนการคุมครอง
6) การเขารวมเปน
ในดานความรุนแรง การทําอนาจาร ขมขืน แกสตรี อยางนอย 1 กลุม
คณะกรรมการที่มี
อํานาจในการกําหนด 10. มีการจัดทําแผนดําเนินงานใหความคุมครองแกสตรีที่ประสบปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม บรรจุในแผนฯของทองถิ่น
นโยบาย
11. มีกิจกรรมรณรงคใหสตรีมาสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
7) เพิ่มบทบาทการมี
สวนรวมของผูชาย
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
8) สรางความเขาใจ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของสังคมใหม เรื่อง
การเพิ่มสวนรวมของ 12. มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประสานและรับฟงเรื่องราวปญหาของสตรี
ผูชายในการอบรม
1 แหง
เลี้ยงดูบุตร
9) กลไกควบคุมเนื้อหา
สาระของสื่อที่ทําให
เกิดอคติทางเพศ ยั่วยุให
เกิดความรุนแรง
ตอสตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนการเลือกตั้งในทุก
รูปแบบ เชน สส. สมาชิก
สภาทองถิ่น การเลือกตั้ง
กํานัน ผูใหญบาน
คณะกรรมการหมูบาน
ฯลฯ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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ตัวชี้วัด

6. ดานการจัดการ
ทรัพยากร
1) ความสามารถในการ 1. มีสายตรวจเฝาระวังความปลอดภัยในชุมชนตอเนื่อง ตลอดเวลา
2. มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการอนุรักษ
ควบคุมทรัพยากร
2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. จัดกิจกรรม/โครงการรณรงคใหสตรีและเยาวชนมีความรูเรื่องการจัดการ
และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3) มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3
3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการสงเสริมและพัฒนาสตรี
สําหรับการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น จําเปนตองมีการกําหนดกรอบแนวคิด
ตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี และลักษณะการ
ดําเนินงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตางๆ คือ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสงเสริมการพัฒนาสตรี
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแนวทางการประสานงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี อันเปน
แนวทางสําหรับดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรอบแนวคิดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น การกําหนด
บทบาทและขอบเขตการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีจะขึน้ อยูก บั
ปจจัยและเงื่อนไขสําคัญดังนี้
4.1.1 เงื่อนไขเบื้องตนคือ สภาพขององคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ ไดแก ประเภทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เพราะองคกร
ปกครองทองถิ่นแตละประเภทจะมีอํานาจหนาที่ ลักษณะพื้นที่และนวัตกรรมในพื้นที่ที่แตกตางกันไป
ดังนั้นในการกําหนดบทบาทการดําเนินงานจึงตองคํานึงถึงพื้นฐานเหลานี้เปนเบื้องตน
4.1.2 การคํานึงถึงกลุมอายุของสตรีตั้งแตวัยทารก - วัยชรา รวมทั้งการดําเนินชีวิตในแตละ
ชวงอายุของสตรี ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีนั้นครอบคลุมในทุกกลุมอายุ และ
สอดคลองตามความตองการและความจําเปนของแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน
4.1.3 การดํ า เนิน งานที่ ครอบคลุ ม ในด า นตา งๆ เพื่อ ให ส ตรีทุ ก กลุ ม อายุ ไ ด รั บการพั ฒ นา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทการดําเนินงาน 6 ดานสําคัญคือ
1) ดานการบริหารจัดการ เปนการวางระบบและการจัดโครงสรางการดําเนินงาน
เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาสตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บทที่ 4 บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี
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มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

2) ดานสุขภาพอนามัย เพื่อใหสตรีในทุกกลุมวัยไดรับบริการ การดูแลดานสุขภาพ
อนามัยที่ดี
3) ดานการศึกษา การเรียนรู เพื่อใหสตรีไดเขาถึงโอกาสในการศึกษา และเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4) ดานเศรษฐกิจ เพื่อที่สตรีสามารถประกอบอาชีพ มีรายไดที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ไดรวมทั้งการไดรบั โอกาสในการพัฒนาอาชีพอยางเทาเทียมและเปนธรรม
5) ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อใหสตรีมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
คุณคาของตนเอง รวมทั้งการสรางระบบการคุมครองสตรีจากความรุนแรงตางๆ ตลอดจนการมีสวนรวม
ของสตรีในดานสังคมและการเมือง
6) ดานการจัดการทรัพยากร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและโอกาสในการจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนและมีความปลอดภัยตอทุกคน
4.1.4 การพิจารณาผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งสามารถดําเนินการโดยการกําหนดเกณฑการพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถิ่นนั้นๆ ขึ้นมาเอง (Key Performance Index – KPI) และการวัดและเปรียบเทียบบริการและ
วิธีการปฏิบัติ เพื่อ นํา ผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง องคกรของตน (Benchmarking)
เปนตน
โดยกรอบแนวคิด ในการกําหนดบทบาทการดําเนินงาน ขององคกรปกครองทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาสตรีนั้นสามารถเขียนเปนแผนภาพ 4.1 ไดดังนี้
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อํานาจหนาที่

พื้นที่

บริหารจัดการ

อบจ.
เทศบาล/
อบต.

- เด็กหญิง
- เยาวชน /
วัยรุนสตรี
- สตรีวัยทํางาน
- หญิงสูงอายุ

นวัตกรรม

สุขภาพอนามัย
การศึกษา การเรียนรู
เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
การจัดการทรัพยากร

Output --------KPI
------- Criteria
------- Benchmarking

แผนภาพ 4.1 กรอบแนวคิดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานตามมาตรฐานสงเสริมการพัฒนาสตรี

4.2 ลักษณะการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรี
ในการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองทํางานใน 2 ลักษณะรวมกันไปกลาวคือ
4.2.1 การทํ า งานเป น ภาคี กั บ กระทรวงและหน ว ยงานภาคราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ เ ช น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
นอกจากนั้น การใหความสําคัญกับงานดานสตรีและครอบครัวดวยการทํางานรวมเปนภาคีโดยมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค อีกทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองตองมีวิสัยทัศนในการ
ติดตามและคิดเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น เชน การตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
บทที่ 4 บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี
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ซึ่งถือเปนตัวอยางหนึ่งของการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ คือ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมการ
พัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข หรือโครงการหนึ่งโรงเรียนสองสังกัดที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ ในการถายโอนอํานาจการ
กํากับดูแลโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลงมาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ตามแนวทางที่กําหนดเพื่อเขารวมรับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองคกรสตรีระดับหมูบาน และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาของสตรี
ครอบครั ว และชุ ม ชน ซึ่ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ได รั บการถา ยโอนอํ า นาจการกํา กั บดูแ ลจาก
กรมการพัฒนาชุมชนสูการบริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
4.2.2 การทํางานแบบมี สวนรวม การกระตุนและสง เสริมใหสตรีไดเข ามามีสวนรวมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีสวนชวยไดมากในการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ซึ่งเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาหลายๆ ปญหาได เชน ปญหาความรุนแรง สําหรับคุณคาสตรีในงานทองถิ่นควรมองวา
ใครมีความคิดดีกวาในการพัฒนาทองถิ่น บางเรื่องสตรีอาจคิดไดดีกวาหรือคิดไดเชื่อมโยงเปนระบบ
มากกวา โดยเฉพาะในงานดานสตรีและครอบครัวซึ่งถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะการพัฒนาสังคม
ใหนาอยู บานนาอยู และเมืองนาอยู เริ่มตนจากครอบครัวอันเปนฐานสําคัญที่สุดในการสงเสริมใหชุมชน
มีความเขมแข็ง ซึ่งผูหญิงจะมีบทบาทมาก นอกจากนี้สตรีในชุมชนยังอาจมีบทบาทในการจัดตั้งกลุม
ตางๆ เชน กลุมชุมชนบางพระนาอยูในองคการบริหารสวนตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เปนตน

4.3 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
จากการกํ า หนดกรอบมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด การส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี จํ า เป น ที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองมีเทคนิควิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรในการเตรียมการในเรื่องสําคัญ ดังนี้
4.3.1 การดําเนินการภายในองคกร ประกอบดวย
1) การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น เพื่อใหการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนไปเพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงควรจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีขึ้น
เพื่อที่จะทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรูปแบบคณะกรรมการฯ นี้
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จะทําใหการดําเนินงานไดรับความรวมมือจากหลายฝายในการผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ควรประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน เพื่อใหกิจกรรม
การสงเสริมการพัฒนาสตรีมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของสตรีทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลและกลุม รวมทั้งยังสามารถตอบสนองโดยครอบคลุมตอปญหาทุกดานของสตรีใน
พื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีขึ้น โดยในการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว สามารถพิจารณาตามศักยภาพและขนาด โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ
ก.) รู ป แบบสํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขนาดใหญ ที่ มี ค วามพร อ มและ
มีศักยภาพในการดําเนินงาน ประกอบดวย
(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(5) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนการศึกษา กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนสาธารณสุข กรรมการ
(7) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนการคลัง กรรมการ
(8) ผูแทนจากสถาบันทางวิชาการ/ผูอํานวยการ
กรรมการ
สถานศึกษาในทองถิ่น
(9) ผูแทนองคกรเอกชน/สมาคมที่ทํางานดานสตรี
กรรมการ
เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(10) ผูแทนองคกรภาครัฐที่ดําเนินงานดานสตรี เด็ก
กรรมการ
เยาวชน ผูสูงอายุ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(11) ผูแทนกลุมองคกรธุรกิจ พอคา กลุมประชาสังคม
กรรมการ
และกลุมอาชีพในเขต
(12) ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับทองถิ่น กรรมการ
(13) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน
กรรมการ
สวัสดิการสังคม
และเลขานุการ
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(14) หัวหนางานดานสวัสดิการ หรือเจาหนาที่
กรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย
และผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้จํานวนของคณะกรรมการลําดับ (8) – (12) ใหกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข.) รูปแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ประกอบดวย
(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(5) ผูแทน/ผูนําชุมชนในทองถิ่น
กรรมการ
(6) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อยางนอย 2 คน
กรรมการ
(7) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดานการสงเสริม
กรรมการ
การพัฒนาสตรี
และเลขานุการ
อยางไรก็ตาม หากองคกรปกครองทองถิ่นมีความขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และ
ผูแทนในคณะกรรมการดังกลาว ในระยะแรกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบหมายภารกิจงาน
พัฒนาสตรีใหแกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อดําเนินการบูรณาการพัฒนาสตรีไปพรอมกับภารกิจ
ดานอื่นๆ
สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่นที่แตงตั้งขึ้น
มีดังนี้
(1) วางแผน ประสานแผน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรี
ระยะ 3 ป ตามวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาในกรอบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสตรีประจําป ใหมีการ
ดําเนินงานสอดคลองกับแผนฯ ปญหาและความจําเปนในทองถิ่น
(3) สงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาสตรีในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในเรื่อง
ปญหาเฉพาะของกลุมตางๆ รวมทั้งปญหาของสตรีในทุกวัย และทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สุขภาพอนามัย และการจัดการทรัพยากร)
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(4) รณรงค แ ละส ง เสริ ม ให อ งค ก รต า งๆ ในเขตพื้ น ที่ ท อ งถิ่ น ทั้ ง ภาคเอกชน
ภาคประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการพัฒนาสตรี (เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส) และถือวาเปนความรับผิดชอบของทุกคนในทองถิ่นที่มีตอกลุมตางๆ ดังกลาว
(5) สนับสนุนและระดมทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสตรี
(6) ติ ด ตามและรายงานสถานการณ ป จ จุ บั น ของป ญ หาสตรี (ทุ ก กลุ ม วั ย ) ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมทั้งนําเสนอแนวทางแกปญหา
(7) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานในดานตางๆ ตามความเหมาะสม
ภายใตอํานาจหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการฯ มีแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาสตรี
ดังแผนภาพ 4.2
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1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
สตรีทองถิ่น

2. คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น
ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาพิจารณากําหนด
วางแผนและเสนอแผนเปนแนวทางตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําไปประกอบ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

6. คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็นและ
สนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ เพื่อการ
ดําเนินการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาสตรี รวมทั้งการสนับสนุนการ
ประสานงานพัฒนาสตรีในทองถิ่น
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุ
แผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนา
ทองถิ่นระยะ 3 ป

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
และ/หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
ตามมาตรฐานทั้ง 6 ดาน หรือปรับ
การดําเนินการตามผลการประเมิน
ระหวางการดําเนินการ

7. คณะกรรมการฯ ติดตามผลและ
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน
สถานการณปญหาตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนภาพ 4.2 แนวทางการดําเนินการตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี
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2) การจัดทําฐานระบบขอมูลและทะเบียนกลุมองคกรสตรี คณะกรรมการพัฒนา
สตรีในระดับทองถิ่น และขอมูลสตรีในทุกดาน ทุกกลุมวัย
3) การกําหนดแผนปฏิบัติงานสงเสริมการพัฒนาสตรีไปสูมาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณภาพ
กรอบระยะเวลา เพื่อใชในการติดตามและประเมินผล
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาว
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม
6) จัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานสงเสริมการพัฒนาสตรี อยางนอย 1 คน ที่มี
ความเหมาะสมโดยเปนบุคคลที่มีความสนใจในงานสวัสดิการสังคม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และ
การจัดสวัสดิการกลุมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน
7) จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําป เพื่อลําดับกิจกรรมโครงการตางๆ ใหทุกฝาย
ไดรับทราบ เพื่อที่จะไดมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ
8) การจั ด ตั้ ง กองทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาสตรี โดยครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นสุ ข ภาพ ด า น
เศรษฐกิจ ดานสังคมตางๆ ในทุกกลุมวัย (เด็กหญิงกําพรา เด็กหญิงที่ถูกกระทํา ถูกทารุณ ผูหญิงที่ปวย
ดวยโรครายแรง ผูหญิงสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งฯลฯ)
9) การจัดตั้งศูนยชวยเหลือประสานและคุมครองสตรีในทองถิ่น โดยใหคําปรึกษา
ในทุกดาน โดยอาจประสานขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา การแพทย
หมุนเวียนมาใหคําปรึกษา
10) สนับสนุน/สงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการพิเศษรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (Daycare)
และสวัสดิการดูแลผูสูงอายุเพื่อแบงเบาภาระสตรี
4.3.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปน
ตองมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง รวมทั้ง
สถาบันทางวิชาการตางๆ ทั้งนี้ในการจัดการในดานนี้มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) การติดตอประสานงานกับสถาบันทางวิชาการ สถาบันวิจัย องคกรพัฒนาเอกชน
ที่ทํางานเกี่ยวกับผูหญิง ทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น เพื่อขอความสนับสนุนและรวมมือในการรวม
เปนที่ปรึกษาในดานการทําวิจัย โครงการ/กิจกรรม การเปนวิทยากรฝกอบรม การติดตามประเมินผล
เปนตน

บทที่ 4 บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี

57

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

2) สรางเครือขายความรวมมือของกลุมสตรี องคกรสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเชื่อมโยงเครือขายกับ
ทองถิ่นอื่น และการเชื่อมโยงระดับสูงขึ้น เชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เปนตน
3) ประสานงานกับหนวยงาน/องคกรระดับตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน หรือกลุมผูดอยโอกาส
ผูยากลําบาก เพื่อใหกลุมสตรี กลุมแมบาน ไดศึกษาและเรียนรู
4) รวมประชุมกับองคกรสตรี กลุมสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับทองถิ่น
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ปญหา ความตองการตางๆ ทั้งนี้เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของผูหญิงในทองถิ่นดวย
5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี และจัดทํารายงานประจําป
ดําเนินงานรวมกับ
คณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีในทองถิ่น
ประสานงานกับสถาบัน
ทางวิชาการ สถาบันวิจัย

จัดเครือขาย
ความรวมมือกับกลุม
สตรีอื่น ๆ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสานงานกับภาครัฐ
เอกชน ทองถิ่นอื่น ๆ
ประชุมรวมกับกลุมสตรี
ในพื้นที่

รวมติดตามประเมินผล
การทํางานตาม
แผนพัฒนาสตรีของ
ทองถิ่น

แผนภาพ 4.3 การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี
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4.4 แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร : เครื่องมือและกลไกการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ในการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองจัดทําแผนการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี หรือแผนแมบทสงเสริมความเสมอภาคหญิง – ชาย ซึ่งเปนแผนที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดสงเสริมใหทุกสวนราชการจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
องค กรปกครองสว นทอ งถิ่นทั้ งในเนื้ อหาสาระและรู ปแบบ รวมทั้งแผนดั งกล าวตองสอดคลอ งกั บ
แผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และควรสอดคลองกับความตองการและ
ปญหาของทองถิ่นนั้นๆ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะ 3 ป ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับแผนงานดานอื่นๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ซึ่งในกรณีของกรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสตรีของ
กรุงเทพมหานคร บรรจุไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ค)
4.4.1 หลักการพื้นฐานของการสงเสริมการพัฒนาสตรี ในการจัดทําแผนและการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรตระหนักถึงหลักการในการสงเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญกลาวคือ
1) ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะความเสมอภาคระหวางเพศจะ
ชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสรางความเจริญเติบโต ในการลดความยากจนในการ
บริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคในมิติหญิง-ชาย จึงเปนสวนสําคัญของกลยุทธการ
พัฒนาที่มุงเนนใหคนทุกคน ทั้งผูหญิงและผูชายหลุดพนจากความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได
2) บทบาทหญิงชาย ในเรื่องของสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบตางๆ และโอกาสตางๆ
ทางสังคมที่จะตองไมถูกกําหนดหรือขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นเกิดเปนผูหญิงหรือผูชาย
3) การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อผูหญิงจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได
อยางเต็มที่ เปนคนที่มีความเปนมนุษยเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน
4) การสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาที่เกิดกับผูหญิง
อีกทั้ง ปญหาเรื่องการขาดโอกาสในสังคม, ปญหาความยากจนและป ญหาด านการไมมี สวนร วมใน
กระบวนการพัฒนาอยางเต็มที่
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4.4.2 ความมุงหวังของการสงเสริมการพัฒนาสตรี บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้น ครอบคลุมในทุกกลุม ทุกเพศและทุกวัย
สําหรับการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีความมุงหวังเพื่อ
1) สตรีมีศักยภาพเพียงพอในทุกดานที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคาตลอดทุกชวงอายุ
2) สตรีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจในทุกดานและ
ทุกระดับ
3) สตรีไดรับการคุมครองจากครอบครัว ชุมชน และสังคม และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกับชาย
4) สตรีมีโอกาสในการเขาถึงสื่อ และไมตกเปนเครื่องมือในเชิงการคาและพาณิชย
5) สตรีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการเพื่อความกาวหนาของสตรีที่เขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
4.4.3 วัตถุประสงคเพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรี คือ
1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรีที่ตอบสนองตอปญหาความ
ตองการ และศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่นนั้นตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี
2) เพื่อเปนกรอบในการสงเสริมการพัฒนา และเปนแนวทางในการดําเนินงาน
3) เปนเครื่องมือในการประสานแผนสงเสริมการพัฒนาสตรีรวมทั้งการพัฒนาใน
กลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งถือเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชอบดูแล เชน งานดาน
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
4) เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น รวมทั้งชุมชน
4.4.4 กลยุทธและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรี ในการจัดทํา
แผนการสงเสริมการพัฒนาสตรีที่สอดคลองกับความตองการ ปญหาและศักยภาพ ตลอดจนมิติความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนอยูนั้น ควรที่จะดําเนินการโดยใชกลยุทธและเทคนิควิธีการดังนี้
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีทักษะและความสามารถ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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2) การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของสตรี บริบทการพัฒนาสตรี
ในปจจุบัน แนวคิดการพัฒนาสตรี กรอบแผนพัฒนาสตรีของชาติ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
เปนตน
3) การรับฟงความคิดเห็นของผูแทนจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาคประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของภาครัฐและเอกชน
4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การพูดคุยปรึกษา ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดทําแผน
หาจุดรวมความเต็มใจและตั้งใจ และแสวงหาความรวมมือกับองคกรชุมชนตางๆ เชน สมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และพระสงฆ เปนตน
5) กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวางแผนฯ จําเปนตองใหชุมชนมีสวนรวม
รับรูและใหขอมูล เพื่อใหเกิดการรับรู ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับและการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ
6) ใชแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเมื่อได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาสูโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนา 3 ป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาตามความสําคัญของปญหา ความเรงดวนของแหลงทุนและการ
ดําเนินการ เปนตน
4.4.5 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จําเปนตองใหชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้น อันเปนกระบวนการเรียนรูทําใหเขาใจศักยภาพที่แทจริงของ
ตนเอง และพบแนวทางในการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของหมูบาน ตําบล ทองถิ่น จึงตองมาจากคน
ในชุมชน/ทองถิ่น เปนหลัก สําหรับเปาหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเริ่มตนจากการเก็บขอมูลตางๆ เชน ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู
ตลอดจนสถานการณปญหาตางๆ และกระบวนการจัดการของชุมชนและบางเรื่องจําเปนตองรวมมือ
ที่กวางขวางมากกวากลุมเดียวหรือหมูเดียวกัน หลังจากนั้นก็นําสูกระบวนการและขั้นตอนวางแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เตรี ย มความพร อ มให แ ก เ จ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น โดยการสนับสนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ การรับฟงปญหา ความตองการและศักยภาพ
จากชุมชน ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีในพื้นที่หนวยงานของ
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ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจหลักและ
จุดมุงหมายการพัฒนาสตรี
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาสตรีทองถิ่นพิจารณากําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรี โดยการบูรณาการแนวทางการพัฒนาในดานสงเสริม
การพัฒนาสตรีกับกลุมอื่นๆ หรืองานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น เสนอแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมการพัฒนาสตรีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใช
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
4.4.6 เงื่อนไขในการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อที่จะทําให
กระบวนการการพัฒนาสตรีในทองถิ่นเปนไปตามความมุงหวัง ควรมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) สรางระบบการใหขอมูล ขาวสารและความรูตางๆ
2) การสนับสนุนดานงบประมาณที่จําเปนเพื่อเสริมสรางการดําเนินงาน
3) สนับสนุนเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเพียงพอและเหมาะสมแกการ
ดําเนินงาน
4) สนับสนุนองคความรู เทคนิควิธีการใหมๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
5) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคและสรางกฎระเบียบใหมมาสนับสนุนศักยภาพ
ของสตรี
6) สนับสนุนใหผูหญิงรวมกลุมกันแกไขปญหาในชุมชนทองถิ่นมากขึ้น
7) สนับสนุนใหทํางานแบบภาคีเครือขาย
8) เสริมสรางศักยภาพของกลุมสตรีใหเกิดเปนเครือขายที่ยั่งยืน

4.5 แนวทางการประสานงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี
ในการดํ าเนิ น งานเพื่อ ส ง เสริมการพัฒนาสตรีให สําเร็จ ลุลว งได นั้น องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวั ตถุ ป ระสงค และเป า หมายตามมาตรฐานการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี นั้น โดยการสร า งองค ก ร
เครือขายที่ดําเนินงานรวมในมาตรฐานงานสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้ง 6 ดานนั้น องคกรภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของมีดังนี้
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เครือขายการบริหารจัดการ
- คณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีฯ
- องคกรชุมชนในพื้นที่
- องคกรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวของดานสตรี
- สื่อมวลชนในทองถิ่น
- องคกรเอกชนในพื้นที่
ฯลฯ

เครือขายสุขภาพอนามัยคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด
- หนวยงานสาธารณสุข
สาธารณสุขอําเภอ
สถานีอนามัยในพืน้ ที่
ฯลฯ

เครือขายการศึกษาการเรียนรู
- สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ทุกระดับ
- สํานักงานกิจการสตรีฯ
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
และสถานสงเคราะหในพื้นที่
- องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ
- แรงงานจังหวัด
ฯลฯ

เครือขายเสริมสรางเศรษฐกิจและ
รายไดของสตรี
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
และสถานสงเคราะหในพื้นที่
- แรงงานจังหวัด
- พาณิชยจังหวัด
- องคกรเอกชนในพื้นที่ อาทิ
หอการคาจังหวัด บริษัทตางๆ
- สํานักงานกิจการสตรีฯ
ฯลฯ

เครือขายวัฒนธรรมประเพณี
- สถาบันศาสนา
- วัฒนธรรมจังหวัด
- องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
- องคกรชุมชนดานวัฒนธรรม
ในพื้นที่
- สื่อมวลชนในทองถิ่น
ฯลฯ

เครือขายการจัดการทรัพยากร
- องคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
- องคกรเอกชนในพื้นที่
- องคกรชุมชนในพื้นที่
ฯลฯ

แผนภาพ 4.4 องคกรภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานสงเสริมการพัฒนาสตรี
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ทั้ ง นี้ บ ทบาทขององค ก รภาคี ต า งๆ จะมี ส ว นในการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบทบาทขององคกรตางๆ จะมีมาก/นอยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยความสามารถในการ
ประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจุดเนนของงานดานการพัฒนาสตรีที่อาจแตกตางกัน
ไปในแตละทองถิ่น ยกตัวอยางกรณีการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหขั้นพื้นฐานแก
สตรีตามบทบาทอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย มีการจัดใหบริการแกสตรี (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ง) ดังนี้
1) การรับคนไรที่พึ่งเขาสถานสงเคราะห
2) การเขารับการคุมครองในสถานแรกรับ
3) การเขารับการคุมครองในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
4) การเขารับการฝกอาชีพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ
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บทที่ 5
เงื่อนไขสูความสําเร็จตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมการพัฒนาสตรีใหประสบความสําเร็จ
ตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีไดนั้น เงื่อนไขสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จตามมาตรฐาน
การสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น ประกอบดวยเงื่อนไข 2 ประการคือ

5.1 ความสามารถขององคกรปกครองทองถิ่นในการเปดโอกาส สรางเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาสตรี การดําเนินงานขององคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ นในทุ กด านพบว า หั วใจสํ าคั ญประการหนึ่ งที่ มี ผลต อการดํ าเนิ นงานของท องถิ่ นคื อ การมี
สวนรวมของประชาชนซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสบผลสําเร็จ และถือ เปนปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิอาจละเลยไดในการบริหารงาน
ทองถิ่นในปจจุบัน
การบริห ารงานทองถิ่น มีความเกี่ย วของโดยตรงกั บการมี สวนรว มของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการสาธารณะในชุมชน (ศึกษารายละเอียดไดจากภาคผนวก จ) ทั้งนี้เพราะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีขนาดเล็กและมีขีดความสามารถที่จํากัด มิอาจดําเนินการในกิจการดานตางๆ ไดโดยลําพัง หาก
มิไดรวมมือรวมใจกับประชาชนในชุมชน หรืออาจเปนเพราะลักษณะเดนของการปกครองสวนทองถิ่นที่
มีความใกลชิดและใกลตัวประชาชนเปนพื้นฐาน จึงสนับสนุนใหการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการ
ของทองถิ่นเปนไปดวยความสะดวกมากกวาการปกครองในระดับประเทศ
5.1.1 รูปแบบการมีสวนรวม
การมี สว นรวมของประชาชนในการปกครองสวนท องถิ่ นนั้น อาจเกิด ไดในหลาย
รูปแบบ โดยที่รูปแบบการมีสวนรวมแตละประเภท มีระดับของการเปดโอกาสใหประชาชนเขาใชอํานาจ
ในการปกครองของทองถิ่นที่มีความเขมแข็งแตกตางกันไป และสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสงเสริมการมีสวนรวม
ไดดังนี้
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1) การเปดโอกาสใหรวมรับทราบ/รับรู ในปญหาดานตางๆ ของสตรีทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาส เปดเวทีใหเกิดการเรียนรูในทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมเปาหมายคือ
สตรี ประชาชนผูสนใจ หนวยงานดานสตรี ผูบริหารและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาสตรีใน
ทองถิ่นใหเขามารวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการปฏิบัติ
2) การเปดโอกาสใหเสนอความเห็น/ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน ซึ่งเปดรับฟง
ความคิดเห็นหรือมุมมองของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน/โครงการตางๆขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบนี้ ประชาชนมีโอกาสในการเสนอแนะความเห็นของตน
เทานั้น อํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูในกระบวนการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหลัก
3) การเป ด โอกาสให เ ข ามี บ ทบาทในการเมื อ งการปกครองท อ งถิ่ น คือ เป น การ
มอบอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของชุมชนใหอยูกับประชาชนที่เปนสมาชิกชุมชนนั้น
หากแตการดําเนินงานตางๆ ตามมติของชุมชนเปนหนาที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เขามาดําเนินการแทน
4) การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะมากขึ้น โดยเขาไปอยูใน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติในกิจการสาธารณะเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจะเปนไป
อยางสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
5) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจการของชุมชน โดยการใหชุมชน
เปนผูขับเคลื่อนการแกไขปญหาหรือลงมือดําเนินการเอง โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่
สนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่น อํานาจการตัดสินใจตั้งแตเริ่มตน เลือก
วิธีการแกปญหา การบริหารทรัพยากร การลงมือปฏิบัติ เปนการดําเนินงานของภาคประชาชน ซึ่งรูปแบบ
นี้เปนการสงเสริมการปกครองตนเองของประชาชนอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม ไมอาจกลาวไดวารู ปแบบใดดีที่ สุด เพราะแตละรูปแบบอาจมีความ
เหมาะสมกับภารกิจในบริบทของการปกครองทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตางกันไปในแตละชุมชน
บริบทเหลานี้รวมถึงวัฒนธรรมการเมือง สภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ระดับการศึกษา และความตื่นตัวของประชาชนในประเด็นปญหานั้นๆ รวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ แตสุดทายแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองผลักดันให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนในฐานะผูขับเคลื่อนการแกไขปญหาหรือลงมือดําเนินการเอง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สําหรับขอเสนอแนะในการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น ควรที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีการสนับสนุนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในประเด็นปญหาตางๆ เขามีสวนรวมรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นอยางเปดกวางที่สุด เพื่อปองกันมิใหเวทีสาธารณะกลายเปนเวทีผูกขาดความคิดในกลุม
ประชาชนที่มีอํานาจเหนือกลุมอื่นๆ อันอาจสงผลใหแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆ ไมสอดคลองกับ
ความตองการของคนสวนใหญได และขณะเดียวกันการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองทําไป
พร อ มกั บ การให ค วามรู ค วามเข า ใจแก ป ระชาชนอย า งถ อ งแท ถึ ง ประโยชน แ ละผลเสี ย หรื อ ข อ มู ล
ทางเลื อ กในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ อย า งรอบด า น เพื่ อ เสริ ม สร า งพลั ง ให ป ระชาชนที่ เ ข า ร ว มใน
กระบวนการตัดสินใจในงานสงเสริมการพัฒนาสตรี สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและรอบคอบ
5.1.2 เงื่อนไขความสําเร็จของการมีสวนรวม
เงื่อนไขสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของงานสงเสริมการพัฒนาสตรีของทองถิ่น
โดยการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถสรุปไดวาขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการคือ
1) คณะผูบริหาร/ผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งฝายบริหารและฝายประจํา
ที่ตองมีความตั้งใจและจริงใจในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการเห็นถึงคุณคาของสตรีวามีความสําคัญตอ
สังคม ชุมชน และมีบทบาทตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งผูบริหารตองมีความจริงจังตอ
การมีสวนรวมของประชาชน ที่จะกอใหเกิดความไววางใจและสงผลตอการเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่
2) ที ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งมี ค วามสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การเลือกระดับ รูปแบบการมีสวนรวม การติดตอสื่อสารกับ
ประชาชน และเปดโอกาสใหเจาหนาที่ในองคกรมีสวนรวมในการบริหารองคกร เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจและทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวม
3) ประชาชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งทํ า ให เ ห็ น ว า เรื่ อ งที่ ต อ งการให
ประชาชนมีสวนรวมเปนเรื่องที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ สงผลกระทบตอประชาชน ดังนั้นจึงตอง
เป ด โอกาสให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น โดยอิ ส ระ จั ด กิ จ กรรมการมี ส ว นร ว มที่ เ หมาะสม และ
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่เขามีสวนรวม

5.2 ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประสานงานภาคีเครือขาย
เปนรูปแบบการทํางานในลักษณะการสรางความรวมมือประสานงานกันในแนวราบระหวาง
ผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง อันรวมถึงคน สติปญญา ความสามารถ และทรัพยากรในการ
ทํางาน เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เปนจุดออนของระบบงานและเปนแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิดของการ
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พัฒนาปจจุบันที่ใหยึดพื้นที่ประสานภารกิจ และทรัพยากร (Area, Function, Participation) เปนกลยุทธ
ในการพัฒนา ซึ่ งได นํามาใชในการทํางานที่ มีการประสานความรว มมือในหลายภาคสวน โดยการ
ประสานงานในรูปของเครือขายนั้นมีลักษณะดังนี้
1) มี อ งค ป ระกอบทางความคิ ด เกี่ ย วกั บ องค ก รเครื อ ข า ยใกล เ คี ย งกั น ด า นความรู
ความสามารถ ความคาดหวังตอเครือขาย
2) การเชื่อมโยงระหวางองคกรเครือขายเปนไปในลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระ
ตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคกรอาจไมเทากัน
3) มี ก ารแบ ง งานกั น ทํ า เมื่ อ องค ก รเข า มามี ส ว นร ว มเป น เครื อ ข า ยกั น เพราะส ว นหนึ่ ง
คาดหวั ง การพึ่ ง พาแลกเปลี่ ย นความสามารถระหว า งกั น ดั ง นั้ น หากองค ก รใดไม ส ามารถแสดง
ความสามารถใหเปนประจักษก็หลุดจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถอาจ
นําไปสูการพึ่งพิงกันได
4) ความเขมแข็งขององคกรที่เปนเครือขายอาจนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของเครือขาย
ดังนั้นการพัฒนาแตละองคกรเครือขายจึงเปนสิ่งสําคัญ
5) การบริหารจัดการทํางานในลักษณะแนวราบ จําเปนตองมีความสมานฉันทโดยผาน
กระบวนการทางประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งหมายถึงการตอรอง ตกลงกันระหวางองคกรเครือขายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในเพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
6) ความสําเร็จขององคกรเครือขายตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ ความ
ศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสรางกรอบทางความคิดเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค รวมทั้งการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรเครือขายอยางตอเนื่อง
5.2.2 เงื่อนไขความสําเร็จของเครือขาย
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการทํางานเปนเครือขาย ซึ่งเปนเงื่อนไขประการหนึ่ง
ของการทํางานสงเสริมการพัฒนาสตรี เพราะในการทํางานดานสตรีนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
มีการสรางเครือขายการทํางานในพื้นที่ โดยปจจัยความสําเร็จของเครือขายนั้นพิจารณาไดจาก
1) ความเข า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย บทบาทของการร ว มมื อ กั น ทํ า งานใน
ลักษณะเครือขายวาเปนไปเพื่อบรรลุสิ่งใด ดังนั้นในการทํางานเปนเครือขายการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูประสานงานเครือขายตองมีสวนในการประสานใหเกิดความเขาใจ
ที่ชัดเจนตรงกัน
2) ความเปนประชาธิปไตย ทุกคนในเครือขายมีอิสระทางความคิด กอใหเกิดความ
หลากหลาย ที่มีทั้งคลายคลึงกันและแตกตางกันของความคิด ดังนั้นการใหเกียรติ การยอมรับความ
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คิดเห็นของกันและกัน จะเปนการเปดโอกาสใหเห็นทางเลือกอื่นๆ และเกิดปฏิสัมพันธทางความคิด
เขาใจในขอดี ขอดอย ของแตละทางเลือก มีการวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อใหไดขอสรุปที่เปนผล
จากการหลอมรวมของทุกความคิดมาเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานการยอมรับของสมาชิก
โดยรวม
3) ความจริงใจ การทํางานเปนเครือขายเนนการประสานงานในแนวราบ ไมมีการ
บั ง คั บ สั่ ง การ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งเข า มาด ว ยความสมั ค รใจ มี ค วามจริ ง ใจในการทํ า งานร ว มกั น โดยเห็ น
ประโยชนรวมกันคือ การสงเสริมการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
4) การจั ด การ เป น หนึ่ ง ในปจ จั ย สํ า คั ญ ของความสํ า เร็จ ขององค ก ร สํ า หรั บ การ
จัดการเครือขายการสงเสริมการพัฒนาสตรีที่มีองคกรเขารวมที่หลากหลาย การจัดการจะมีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นไปอีก โดยควรมีความยืดหยุนในการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณที่เครือขายตองติดตอ
ประสานงานกับกลุมองคกรภายนอกอื่นๆ
5) การสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ทําใหเครือขายสามารถเชื่อมโยงติดตอกันได การ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลในเครือขายควรมีลักษณะหลากหลายชองทาง เชื่อมโยงระหวางกันเองไดโดย
อิสระ คลองตัว เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันใหมากที่สุด
5.2.3 แนวทางการดําเนินการสรางเครือขาย
การจัดการสรางเครือขายองคกรฯ ในการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อให
บรรลุตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น องคกรปกครองทองถิ่นสามารถดําเนินการสราง
เครือขายไดในขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะหสถานการณรวมกับองคกรที่เปนเครือขาย โดยจัดเจาหนาที่ ทีมงาน
และองคกรเครือขายเขามารวมกันวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ศักยภาพในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น
สถานการณ ทรัพยากร เพื่อกําหนดเปาหมาย การสนับสนุน การสงเสริมและความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ สําหรับการทํางานสงเสริมการพัฒนาสตรีตามมาตรฐานงานฯ นั้น เปนการริเริ่มดําเนินการเพื่อ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีอยางจริงจัง เพราะกิจกรรมของสตรีที่ดําเนินงานอยูเปนการทํางานใน
ลักษณะใหกลุมสตรี กลุมแมบาน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตไมไดเปนกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สงเสริมการพัฒนาสตรีแตอยางใด
ดังนั้นจึงกลาวไดวาการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้เปนการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีที่ครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของสตรีทุกชวง
อายุทั้งดานสุขภาพอนามัย การศึกษาและเรียนรูอยางเทาเทียมเสมอภาค การมีอาชีพและรายไดเพื่อ
สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจโดยใหสตรีเขารวมในการพัฒนาอาชีพของตนเองใหสามารถพึ่งพาตนเอง
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และจุนเจือครอบครัวไดดียิ่งขึ้น เปนตน ซึ่งการดําเนินงานตามมาตรฐานงานฯ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรทํางานเปนภาคีเครือขาย จึงตองมีการประชุมทําความเขาใจกับองคกรภาคีในเบื้องตนและเปด
ใหมีการแลกเปลี่ยนเพื่อสรางบรรยากาศของการทํางานแบบเปนภาคีเครือขาย
2) การวางแผนกําหนดแผนการแกไขปญหา การขยายผลและการสรางเครือขายการ
ดําเนินการของกิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีในทองถิ่น ซึ่งตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนา
สตรีกําหนดใหการมีแผนการสงเสริมการพัฒนาสตรีเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ดังนั้นการจัดทําแผนสงเสริมการ
พัฒนาสตรีใ หเ ปนแผนแบบบูร ณาการ รวมพลังจากภาคี เครือข ายดานสตรีในพื้น ที่และนอกพื้ นที่ ที่
เกี่ยวของจึงเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนแกนหลักในการประสานงานใหภาคี
เครือขายมารวมกันจัดทําแผนงาน โดยแผนสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้จะเปนแผนยุทธศาสตรของการ
พัฒนาสตรีในทองถิ่น
3) สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักรวมกันขององคกรภาคีเครือขาย
ตางๆ ถึงที่มาและหลักคิดตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีวา เปนเพียงแนวทางการดําเนินงาน
เทานั้น มิไดเปนกรอบที่จํากัดแนวความคิดตอการดําเนินงานแตอยางใด เพราะหากสามารถดําเนินการได
มากกวาหรือแตกตางจากกรอบมาตรฐานไปบาง เชน สามารถทําไดมากกวาที่กําหนด ก็ถือวาการสงเสริม
การพัฒนาของทองถิ่นนั้นมีความกาวหนาและพัฒนา ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้
เปนเพียงแนวทางที่เสนอวาดวยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมในทุกดาน ทั้งมิติดานการมี
สวนรวม ความเสมอภาค การขจัดการเลือกปฏิบัติ การยกระดับสถานภาพของสตรีใหมากขึ้น บทบาท
หญิงชายที่เทาเทียมกันในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นนั้นเปนเรื่องสําคัญ
4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและเผยแพรแนวทางการทํางาน เพื่อสงเสริมการ
พัฒ นาสตรี ให รั บรู ร ว มกั น โดยอาจจั ด ทํ า เปน ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานตลอดทั้ งป ว า จะมี กิจ กรรมหรื อ
โครงการใดบางที่ตองรวมกันทํางาน ขณะเดียวกันในดานประชาชนในชุมชนทองถิ่น การเผยแพรเพื่อให
รับรูถึงการดําเนินงานจะมีสวนชวยในการสรางความเขาใจตอการเขารวมกิจกรรม ตลอดจนความรวมมือ
สนับสนุน ขณะเดียวกันยังเปนการสรางความเขาใจตอความสําคัญของการสงเสริมการพัฒนาสตรีของ
ทองถิ่นดวย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538
--------------------------กรมการพัฒนาชุมชน ไดเริ่มดําเนินงานพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มา
ตั้งแต พ.ศ. 2505 จนถึงปจจุบัน โดยยึดนโยบายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใหมีความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมี
สวนรวมในสังคม โดยกระตุนใหสตรีมีความคิดริเริ่ม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความกระตือรือรน
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถชวยตนเองและครอบครัวได ตลอดจนมีความรูในการประกอบอาชีพ
และมีสวนรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดตั้งและพัฒนาองคกรสตรีในแตละระดับ เพื่อเปนแกนนํา
ในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแกไขปญหาชนบทและการพัฒนาสตรี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติใหประกาศใชปฏิญญาสตรีไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 โดยให
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนรวมมือกันในการพัฒนาสตรี
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ให ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรี มี 4 ระดั บ คื อ หมู บ า น ตํ า บล อํ า เภอ และจั ง หวั ด
ประกอบดวย ผูมีตําแหนงทางการบริหารดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ
และตําแหนงอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ 4 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เรียกชื่อโดยยอวา “กพสม.” ประกอบดวย สตรีที่
ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานนั้น มีจํานวนอยางนอยเกาคนแตไมเกินสิบหาคน โดยให
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

74

ภาคผนวก ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(1) สํารวจปญหาความตองการของสตรีในหมูบาน
(2) เสนอปญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี
(3) เสนอแผนงานโครงการแกคณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ตําบล
(4) สนับสนุนกิจกรรมในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน
(5) ปฏิบัติงานโครงการรวมกับกลุมสตรีในหมูบาน
(6) จัดทําทะเบียนครุภัณฑขององคกรสตรีที่รบั ผิดชอบ
(7) ติดตามผลและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ 5 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เรียกชื่อโดยยอวา “กพสต.” ประกอบดวย ประธาน
และกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน หมูบานละสองคน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรีในตําบล
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข
(3) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบานเสนอ แลวนําเสนอสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาตําบล 5 ป และแผนพัฒนาตําบลประจําป
(4) ประสานงานกับสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภาครัฐบาล
และเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในตําบล
(6) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล
(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(10) ดําเนินงานอื่น ตามที่สภาตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล และทางราชการ
มอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
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ขอ 6 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เรียกชื่อโดยยอวา “กพสอ.” ประกอบดวยประธาน
และกรรมการพัฒนาสตรีตําบล ตําบลละสองคน และสตรีที่ทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของ
อําเภออีกจํานวนหาถึงสิบคน โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(2) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผนงานโครงการเรงดวนหรือ
กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเสนอในแผนพัฒนา
ตําบลเสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) หนวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในอําเภอ
(5) ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ตํ า บล และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(6) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ
วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่นๆ ของ
ทางราชการ
(7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และแกไขปญหาอุปสรรค
(8) จัดทําทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(9) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(10) ดํ า เนิ น งานอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาอํ า เภอ (กพอ.) และทางราชการ
มอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ 7 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกชื่อโดยยอ “กพสจ.” ประกอบดวย ประธานและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อําเภอละสองคน และสตรีที่ทําประโยชนในดานการพัฒนาสตรีของ
จังหวัดจํานวนหาถึงยี่สิบคน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ในการสนับสนุนองคกรสตรีใน
ภูมิภาค
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(2) รวบรวมปญหาและความตองการของสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(3) วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดทําแผน โครงการเรงดวน และ
กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ
(4) ประสานงานกั บ คณะกรรมการพั ฒนาจั ง หวัด (กพจ.) หนว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับกลุม องคกรตางๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ในจังหวัด
(6) ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อํ า เภอ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(7) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เชน วันแมแหงชาติ
วันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแหงชาติ วันกตัญู และวันสําคัญอื่นๆ ของ
ทางราชการ
(8) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
(9) จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(10) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(11) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(12) ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและทางราชการมอบหมาย
(13) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ 8 ผูที่จะไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) เปนสตรีและมีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบรู ณ
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําในหมูบานนั้นมาแลวไมนอยกวาสามเดือน
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญดวยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มีพื้นความรูไมต่ํากวาประถมศึกษาตอนตน หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
ไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน
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(6) เปนนักพรต หรือนักบวช
(7) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(8) เปนผูประกอบสัมมาอาชีวะ ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
ขอ 9 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป นับแตวัน
แตงตั้งเปนตนไป และอาจไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานตอไปไดอีก
ขอ 10 การประชุมคณะกรรมการแตละระดับ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนงจึงจะเปนองคประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมากกรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 11 ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี พิจารณาใหบุคคลที่เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ไ ดรับแตงตั้งพนจากตําแหนงกอ น
ครบวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 8
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ไปจากหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ที่ตนประกอบอาชีพอยูเกินสามเดือน
(5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับแลวแตกรณี มีมติไมนอยกวาสองในสาม
ของคณะกรรมการ มีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด
ขอ 12 ในกรณีที่บุคคล ซึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยูไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหดําเนินการคัดเลือกขึ้น
ใหมแทนบุคคลเกาภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง อยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนมาดํารงตําแหนงแทน
ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ อาจมีที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม โดยให
ผูมีอํานาจ มีคําสั่งแตงตั้งไดตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7
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ขอ 14 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ มีหนาที่ปรึกษาดานวิชาการ ระเบียบ
กฎหมาย และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีแตละระดับรองขอ
ขอ 15 ใหเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหสตรีที่มีลักษณะเปน
ผูนํา มีโอกาสเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยพิจารณาจากสตรีที่มีลักษณะเปนผูนําที่อยูใน
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ
ขอ 16 โครงการตางๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ. 2535 ดําเนินงานใน
หมูบานและตําบล ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ รวมกับ
องคกรสตรีเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบ
ขอ 17 ใหเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝกอบรม หรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
พั ฒ นาสตรี ห มู บ า น คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ตํ า บล และคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อํ า เภอ และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดที่ไดรับคัดเลือกและแตงตั้ง เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของตน และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 18 ให ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน เผยแพร ข า วสารเกี่ย วกั บ การพั ฒ นาองค กรสตรี และการ
พั ฒ นาสตรี โดยประสานการดํ า เนิ น งานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ และองค ก รเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ใน
สวนกลางและภูมิภาค ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี
ขอ 19 ใหกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณขององคกรสตรี และ
บัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือผูซึ่งนายอําเภอมอบหมาย และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายเปนผูลงนามในบัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแตละระดับ
ขอ 20 ใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีแตละระดับ รายงานผลการปฏิบัติงานใหอําเภอ จังหวัด
และกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกป การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

ภาคผนวก ก

79

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ขอ 21 ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2538
อารีย วงศอารยะ
(นายอารีย วงศอารยะ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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1. การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคนของสหประชาชาติ
จากการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุม
สุดยอดของสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ. สํานักงานใหญ กรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2543
โดยมีผูนําประเทศ สมาชิกตางๆ ของ UN เขารวมจํานวน 189 ประเทศ การประชุมครั้งสําคัญนี้เปดให
ผูนําแตละประเทศรวมกันทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของตน
นั บ แต อ ดี ต ที่ ผ า นมา รวมทั้ ง ประเด็ น ป ญ หาต า งๆ ก อ นจะรั บ รองคํ า ประกาศแห ง สหั ส วรรษ
(MILLENNIUM DECLARATION) เพื่อเริ่มตนสูสหัสวรรษใหมโดยรวมกันกําหนดแนวทาง เปาหมาย
ในอนาคต ที่จะลดชองวางจากผลพวงของการพัฒนาและมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคนภายในป พ.ศ. 2543 2558
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) ประกอบดวย
เปาหมายหลัก 8 ขอ คือ
1) ขจัดความยากจนและหิวโหย
2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ
4) ลดอัตราการตายของเด็ก
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ
6) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรียและโรคสําคัญอื่นๆ
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
โดยที่เปาหมายในขอ 1-7 จะใชติดตามสถานการณในชีวิต ความเปนอยูทางดานพื้นฐานความ
จําเปนที่สําคัญของมนุษยทุกคนในทุกๆ สังคม สวนเปาหมายขอที่ 8 ใชติดตามความกาวหนาในการ
ติดตอ แลกเปลี่ยน และความรวมมือระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาเพื่อสงเสริมใหประเทศตางๆ ทั่วโลกบรรลุเปาหมายหลักขอที่ 1 - 7
สําหรับประเทศไทยไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนผูประสานงานหลักในการจัดทํารายงาน MDG. โดยระดมทุกภาคสวนสังคมในการรวม
กํ า หนดเป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ข อ มู ล ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ฯลฯ ภายใต ก รอบการพิ จ ารณาทั้ ง ใน
ระดับประเทศ พื้นที่ และกลุมประชากร เพื่อใหเปนรายงานที่สามารถใชติดตามความกาวหนาและ
สถานการณการพัฒนาประเทศ ทั้งชี้จุดแข็ง จุดออน จุดเนน ยุทธศาสตรในการแกปญหาการขับเคลื่อนใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความรุดหนาและนําไปสูการลดชองวางเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม
ประเทศไทยไดมีการจัดรายงานผลการพัฒนาตามเปาหมายแหงสหัสวรรษของประเทศไทยเสร็จในป
พ.ศ. 2547 และประเทศสมาชิกตองนําเสนอรายงานความกาวหนาทุกๆ 5 ป อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมี
แนวโนมบรรลุเปาหมาย MDG จึงมีแนวคิดตั้งเปาหมายที่เรียกวา MDG Plus เพื่อใหสอดคลองกับบริบท
ของการพัฒนาประเทศและแสดงความต องการที่จ ะพัฒนาคุณภาพชีวิ ตความเปน อยูของประชาชน
โดยเฉพาะผูที่ยากลําบาก และเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดมีการพิจารณาเรงใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาพื้นฐานตางๆ ไดแก
1) กระจายประโยชนจากการพัฒนาเพื่อลดความไมเทาเทียมกันของประชากรบางกลุมใน
บางพื้นที่
2) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3) ยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคม
4) สนับสนุนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อสรางการมีสวนรวมและพัฒนาสมรรถนะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย MDG จะสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และจะ
ยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการดําเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายโอน
ภารกิจการพัฒนาคนไปยังหนวยงานระดับจังหวัดและทองถิ่น รวมถึงการที่ประชาชน
ในพื้นที่ยอมรับ เห็นประโยชน และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
5) เชื่อมโยงขอมูลกับการวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ในแตละเปาหมายหลัก ไดมีเกณฑดัชนีบงชี้ ดังนี้
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เปาหมายหลัก
1. ขจัดความยากจน
และหิวโหย

เปาหมายยอย
1.1 ลดสัดสวนประชากร
ยากจนลงครึ่งหนึ่ง
ในชวงป 2543 – 2558

-

-

-

1.2 ลดสัดสวนประชากรที่
หิวโหยลงครึง่ หนึ่ง
ในชวงป 2543 – 2558

-

ตัวชี้วัด
ลดความยากจนไมเกินรอยละ 4 ในป 2552
มีรายงานการติดตามสถานการณความ
ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
อัตราผูที่อยูพื้นที่หางไกล กลุมผูที่เขาถึง
ไดยาก เชน คนชรา คนพิการ เด็กเรรอ น
ผูปวยเอดส และผูอพยพ ไดรบั ประโยชน
จากการพัฒนาและแผนงานโครงการ
แกไขปญหาความยากจน
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของกับการ
กระจายรายได การกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบในการใหบริการทางสังคม
ขององคกรทองถิ่นและองคกรพัฒนา
เอกชน
ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กชาวเขาบน
พื้นที่สูง

2. ใหเด็กทุกคนไดรับ 2.1 ใหเด็กทุกคนทั้งหญิงและ - เด็กทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาระดับ
ชายสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนภายในป 2546 และ
ประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมปลายภายในป 2558
ภายในป 2558
- อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น
- อัตราคงอยูของนักเรียนเพิ่มขึ้น
- คะแนนการทดสอบของนักเรียนทุกระดับ
อยูในเกณฑดี
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เปาหมายหลัก
เปาหมายยอย
3. สงเสริมความ
3.1 ขจัดความไมเทาเทียม
เทาเทียมกันทางเพศ
ทางเพศในการศึกษา
และสงเสริม
ระดับประถมศึกษาและ
บทบาทสตรี
มัธยมศึกษาภายในป
2548 และในทุกระดับ
การศึกษาภายในป 2558

-

-

4. ลดอัตราการตาย
ของเด็ก

ตัวชี้วัด
เด็กหญิงและเด็กชายไทยมีโอกาสในการ
ศึกษาเทาเทียมกันในทุกระดับ
เพิ่มสัดสวนผูหญิงในการมีสวนรวม
ทางการเมือง เชน ในรัฐสภา อบต.และ
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงเปน 2 เทา
ในชวงป 2545 – 2549
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในสาขาวิชาที่มีผูหญิงในสัดสวนที่ต่ํา
เพิ่มการอานออกเขียนไดของสตรีอายุ
40 ปขึ้นไป
เพิ่มโอกาสใหผหู ญิงมีความเทาเทียมดาน
ความกาวหนา รายไดในการทํางาน

4.1 ลดอัตราการตายของเด็ก - ลดอัตราการตายของทารกใหเหลือ 15 ตอ
อายุต่ํากวา 5 ป ลง 2 ใน 3 การเกิดมีชีพ 100,000 ภายในป 2549 ลด
ชวงป 2543 – 2558
อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ใน
พื้นที่สูงภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตลงครึ่งหนึ่งในชวงป 2548 – 2558

5. พัฒนาสุขภาพของ 5.1 ลดอัตราการตายของ
สตรีมีครรภ
มารดาลง 3 ใน 4 ชวงป
2543 – 2558

- ลดอัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่
สูงภาคเหนือบางแหง และ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตลงครึ่งหนึ่งในชวง
ป 2548 – 2558
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เปาหมายหลัก
เปาหมายยอย
6. ตอสูกับโรคเอดส 6.1 ชะลอและลดการแพร
มาลาเรีย และโรค
ระบาดของโรคเอดส
สําคัญอื่นๆ
ภายในป 2558
6.2 ปองกันและลดการเกิด
โรคมาลาเรีย วัณโรค
และโรคสําคัญอื่นๆ
ภายในป 2558
7. รักษาและจัดการ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
- ลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุม
ประชากรวัยเจริญพันธุใหเหลือรอยละ 1
ภายในป 2549 และจะติดตามการติดเชื้อ
ในประชากรกลุมเสี่ยงสําคัญ
- ลดอัตราการเกิดโรคมาเลเรียใน 30
จังหวัดชายแดนใหเหลือ 1.4 ตอ
ประชากร 1,000 คนในป 2549

7.1 กําหนดนโยบายและ
- เพิ่มสัดสวนการนําขยะมูลฝอยมาใช
แผนพัฒนาประเทศให
ประโยชนเปนรอยละ 30 ภายในป 2549
สอดคลองกับแนวทาง
- เพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียนใหเปน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการ
รอยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ภายในป 2554
และสิ่งแวดลอม
- มีระบบการติดตามสถานการณปาชายเลน
และคุณภาพน้ําซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ

2. ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security)
ความมั่นคงของมนุษยมีความสําคัญในฐานะเปนอีกดัชนีหนึ่ง เพื่อวัดทิศทางและผลการพัฒนา
นอกเหนือจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ที่ใชกันแพรหลายมานาน
ความมั่นคงของมนุษย มีจุดเนนเพื่อความมั่นคงในระดับปจเจกชนและชุมชน เปนความมั่นคงที่มีคานิยม
ดานความปลอดภัยของบุคคล ชีวิต และเสรีภาพสวนบุคคล ความเสมอภาคของบุคคลในการเขาถึง
โอกาสทางสังคม ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได
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การจะสรางความมั่นคงมนุษยไดตองอาศัยการพัฒนาและการปกครองแบบธรรมาภิบาลเปน
สําคัญ อาศัยการจูงใจ การรวมมือระหวางรัฐและภาคสวนตางๆ ในประเทศ การสรางปทัสถานและ
สถาบันที่เปนประชาธิปไตย เปดใหมีสวนรวม และความตระหนักของภาครัฐในการจัดการใหเกิดความ
มั่นคงมนุษย ไมใชเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครองมากจนเกินไป
ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตหรือความมั่นคงของมนุษย ที่มีองคประกอบ 7 ขอดวยกัน ไดแก
1) สุขภาพ
2) ระดับการศึกษา
3) การทํางาน
4) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
5) สภาพครอบครัว ความเปนอยู
6) สภาพความเปนอยูในชุมชน
7) วัฒนธรรม จิตวิญญาณ/ความเชื่อ งานอดิเรก / สันทนาการ
สําหรับตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme :
UNDP) ประกอบดวยความมั่นคงใน 7 ดานดวยกัน คือ
1) ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ
2) ความมั่นคงทางอาหาร
3) ความมั่นคงทางสุขภาพ
4) ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม
5) ความมั่นคงของบุคคล
6) ความมั่นคงของชุมชน
7) ความมั่นคงทางการเมือง
อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช. หรือ
สภาพัฒน) พัฒนาเครื่องมือชี้วัดสภาวะสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางเอาจริงเอาจัง และเปนที่
ยอมรับของสาธารณะ ความพยายามดังกลาวอาจนับวาเปนการสรางเครื่องมือชี้วัดความมั่นคงมนุษย โดย
การสรางฐานระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิตของ สศช. ซึ่งใชชี้วัดความมั่นคงมนุษยได มี 9
ฐานไดแก
1) ฐานขอมูลประชากร
2) ฐานขอมูลแรงงานและการมีงานทํา
ภาคผนวก ข
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ฐานขอมูลสวัสดิการแรงงาน
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ฐานขอมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ฐานขอมูลการศึกษา
ฐานขอมูลสาธารณสุข
ฐานขอมูลตัวชี้วัดภาวะสังคม (ในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส)
ฐานขอมูลงบประมาณรายจาย

นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานขอมูลความยากจน ซึ่งมี 7 ฐาน ไดแก
1) ฐานขอมูลเอกสารความยากจน
2) ฐานขอมูลความยากจนของจังหวัด
3) ฐานขอมูลพื้นที่เปาหมายความยากจน เชนที่หมูบานยากจน
4) ฐานขอมูลความยากจนเมือง
5) ฐานขอมูลกองทุนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจน
6) ฐานขอมูลทําเนียบภาคีการพัฒนา/องคกรพัฒนาเอกชน
7) ฐานขอมูลแผนชุมชนและชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู
สวนดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยมีตัวชี้วัดที่มุงไปสูเปาประสงค 4 ประการ ไดแก
1) คุณภาพ
2) เสถียรภาพและการปรับตัว
3) การกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม และ
4) ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้
มิติ
มิติทางเศรษฐกิจ
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มิติ

องคประกอบยอย
ตัวชี้วัด
2. การพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ 1) อัตราการวางงานรวม
2) สัดสวนหนี้สินสาธารณะตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ
3) ดุลบัญชีเดินสะพัดตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ
3. การกระจายความมั่งคั่ง

มิติทางสังคม

มิติสิ่งแวดลอม

1) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
2) สัดสวนคนยากจนตอรายได
1. การพัฒนาศักยภาพและการ 1) จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา
ปรับตัวบนสังคมฐานความรู 2) ผลคะแนนทดสอบ 4 วิชาหลัก
3) ดัชนีการมีสวนรวมดัชนีการรับรู
เรื่องคอรรัปชั่น
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 1) อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต 2) สุขภาพประชากร
3) สัดสวนคดีอาชญากรรม และยาเสพติด
ตอประชากร
3. การสรางคานิยม ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยใหมี
ภูมิคุมกันของสังคมการ
สรางความเสมอภาคและ
การมีสวนรวม
1. การสงวนรักษา
1) สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ
2) สัดสวนของพืน้ ที่ปาชายเลนตอพื้นที่
เปาหมาย
3) ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดในระยะ
3 กม. นอกชายฝงทะเลไทยตอชั่วโมง
4) การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่สามารถ
ใชงานได
ภาคผนวก ข
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มิติ

องคประกอบยอย
2. การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ ี

ตัวชี้วัด
1) สัดสวนของแหลงน้ําที่มีคุณภาพ
อยางต่ํา อยูในเกณฑพอใชไดตอ
แหลงน้ําทั้งหมด
2) คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่เกิน
คามาตรฐาน
3) ปริมาณของเสียอันตรายที่ไดรบั การ
บําบัดอยางถูกตอง

อย า งไรก็ ต าม ต อ มาได มี ก ารนํ า เสนอแนวคิ ด ว า ด ว ยความสุ ข มวลรวมประชาชาติ ซึ่ ง มี
องคประกอบ 8 ประการไดแก
1) ความมั่นคงในชีวิต ตัวชี้วัดความสุข ไดแก ที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัยมั่นคง อาหารพอเพียง
2) สุขภาพกายใจ ตัวชี้วัด ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต
3) ครอบครัวที่ดี ตัวชี้วัด ไดแก การอยูพรอมหนาครอบครัวและมีงานทํา ความรักและความ
เขาใจ ไมทะเลาะริษยาระหวางกัน
4) ชุมชนเขมแข็ง ตัวชี้วัด ไดแก การเรียนรูแบบกลุม ผูนําแบบไมเปนทางการ การพัฒนา
การทํากิจกรรมกลุม
5) สิ่งแวดลอมทางชีวิตที่ดี ตัวชี้วัด ไดแก ดินที่อุดม น้ําและสัตวที่บริบูรณ สิ่งแวดลอม
ปราศจากมลพิษหรือสารเคมี มีถนนประปาและไฟฟาใช
6) เสรีภาพ ตัวชี้วัด ไดแก เสรีภาพในการกระทําสิ่งใดที่ไมกระทบทางลบตอผูอื่น ปลอดหนี้
7) ความพอใจในตนเอง ตัวชี้วัด ไดแก ครอบครัวที่เปนสุข การงานที่สําเร็จ
8) การเขาถึงธรรมะ ตัวชี้วัด ไดแก ชีวิตที่สงบ มีความพอใจตนเอง ทําบุญหรือชวยเหลือ
ผูอื่น
จากการพัฒนาตัวชี้วัดภายใตแนวคิดการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และแนวคิดวาดวยความมั่นคง
มนุษย และความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดทางดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ และ
ประเด็นเรื่องตัวชี้วัดทางสังคมและตัวชี้วัดดานความสุขเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับความเปนมนุษยมากกวา
ขณะที่ประเด็นเรื่องการพัฒนากลุมเปาหมายตางๆ ใหมีความสุขทั้งกายและจิต ก็เปนแนวคิดการพัฒนาที่
กลาวถึงในปจจุบัน เพื่อใหสามารถพัฒนาที่ตัวมนุษยไดอยางแทจริง
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แผนพัฒนาสตรีกรุงเทพมหานครในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549)
กรุงเทพมหานคร เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน เปนองคการบริหารราชการซึ่งประกอบดวย สภากรุงเทพมหานครกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยใหบริการในทุกดานทั้งสุขภาพอนามัย ความเปนอยู ความปลอดภัย
และสงบสุขของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผูที่เขามาใชบริการประมาณ 10 ลานคน
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 กํ า หนดให ทุ ก กระทรวง ทบวง กรม มี ร อง
ปลัดกระทรวง 1 คน หรือรองอธิบดี 1 คน ทําหนาที่บริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief
Gender Equality Officer - CGEO) ในหนวยงานรวมทั้งมอบหมายหนวยงานระดับกอง ทําหนาที่ศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) และจัดทําแผนแมบทดานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในแผนงาน/โครงการของหนวยงาน ซึ่งจะเปนกลไกที่เอื้อตอ
การประสานงานการแปลงแผนพัฒนาสตรีฯไปสูการปฏิบัติ และการติดตามผลในระดับกระทรวง ทบวง
กรม กรุ ง เทพมหานครได ป ฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยแต ง ตั้ ง นางณฐนนท ทวี สิ น รองปลั ด
กรุ ง เทพมหานคร เป น ผู อํ า นวยการศู น ย อํ า นวยการด า นเด็ ก สตรี ผู สู ง อายุ และผู ด อ ยโอกาสของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหนาที่
1) ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งของกรุ ง เทพมหานครและ
หนวยงานภายนอกไดตระหนัก และรับรูถึงการดําเนินการดานเด็กสตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาสและรวม
ประสานการดํ า เนิ น การร ว มกั น เพื่อ ป อ งกั น ในการละเมิด สิ ท ธิ เ ด็ ก สตรี และมนุ ษ ยธรรม โดยเน น
กระบวนการปองกันปกปองคุมครองแกไขบําบัดฟนฟู
2) ประสานงานกับหนวยราชการอื่น องคกรของรัฐ และองคกรเอกชน ในการดําเนินการ
รวมกัน พรอมดําเนินการตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร
3) รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนความเดือดรอนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือและการพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทุกกลุม เพื่อใหเกิดการทํางานที่ครบวงจร
และมีเครือขายในการประสานงานทุกดาน
4) จั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ ให ก ระบวนการช ว ยเหลื อ การแก ไ ข การพั ฒ นา
ปกปอง และการคุมครองเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมระดมทรัพยากรที่จําเปนมาใหการสนับสนุนใน
กิจกรรมตางๆ
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1. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนฯไปสูการปฏิบัติ กรุงเทพมหานครจะดําเนินการหลังจากการประชุมชี้แจง
แผนพัฒนาสตรีฯ ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ไดสรุป
เสร็ จ สิ้ น ลงและแจ ง ให ก รุ ง เทพมหานครดํ า เนิ น การ ซึ่ ง การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นสตรี ข อง
กรุงเทพมหานคร จะอยูภายใตความรับผิดชอบของนางณฐนน ทวีสิน รองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะ
ผู อํ า นวยการศู น ย ด ว ยการบู ร ณาการโครงการ/กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ฉบั บ ที่ 6
(พ.ศ.2545-2549) และในแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ฉบั บที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) นั้ น ได ส นั บ สนุ น
การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพให กั บ ข า ราชการหญิ ง ของกรุ ง เทพมหานครมี บ ทบาทใกล เ คี ย งกั บผู ช ายใน
ทุกสวนงาน เชน เพิ่มโอกาสใหขาราชการหญิงเขาไปมีบทบาทเพิ่มขึ้น เชน งานดานอุบัติภัยดับเพลิง
ซึ่งกอนหนานี้มีการขีดวงจํากัดใหขาราชการชายจัดการดูแลเทานั้น และจัดตั้งศูนยอํานวยการดานเด็ก
สตรี ผู สู ง อายุ และผู ด อ ยโอกาสของกรุ ง เทพมหานครให เ ป น ศู น ย ก ลางในการประสานสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของหนวยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เชน การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
สรางระบบเฝาระวังปญหาและชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในชุมชน (โครงการนํารอง) พัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือขายการทํางาน สําหรับการดําเนินงานในระดับชุมชน มีการสนับสนุนการมีสวนรวม
ของสตรีและพัฒนาบทบาทศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของ
สตรีจากโรคติดตอและไมติดตอที่เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต เชน โรคเอดส เปนตน

2. เปาหมายแผนปฏิบัติการดานสตรีของกรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขจัดความรุนแรงในครอบครัว
สรางระบบเฝาระวังปญหาและชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในชุมชน
ลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของสตรีจากโรคที่เปนสาเหตุสําคัญ
เพิ่มการมีสวนรวมของสตรีในระดับตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากร
สรางองคกรการเรียนรูในทุกชุมชน
ลดอัตราการไมรูหนังสือของสตรี
มี ร ะบบเครื อ ข า ยคนทํ า งานและสารสนเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงระหว า งหน ว ยงานที่ เ ป น
แหลงขอมูลมิติหญิงชาย
ประเมินผลตามขอมูลตัวบงชี้สถานภาพสตรีตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
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ภาคผนวก ง
มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะหขั้นพื้นฐานแกกลุมเปาหมาย (สตรี)
ตามอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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สภาพปญหาและความตองการ
1. การชวยเหลือดานที่พักอาศัย
และการอุปการะดูแล
- สตรีที่ไมมีที่อยูอาศัยและ
ตองการการดูแล

บริการในรูปแบบสถาบันรัฐ
1. การรับคนไรที่พึ่งเขา
สถานสงเคราะห

2. การชวยเหลือทางเศรษฐกิจ

-

บริการในครอบครัวและ
ชุมชน
-

-

3. การคุมครองสวัสดิภาพ
- สตรีกระทําผิดตาม พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539

1. การเขารับการคุมครองใน
สถานแรกรับ
2. การเขารับการคุมครองใน
สถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพ

1. การคุมครองสวัสดิภาพแก
หญิงและเด็กที่ตกเปน
เหยื่อการคามนุษย

4. การสงเสริมและพัฒนา
- สตรีที่ตองการฝกอาชีพและ
มีงานทํา

1. การเขารับการฝกอาชีพใน
ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ

1. การฝกอาชีพตามโครงการ
สรางชีวิตใหมใหสตรี
ชนบท

1. การรับคนไรที่พึ่งเขาสถานสงเคราะห
1.1 วัตถุประสงค
ใหการสงเคราะห คุมครอง และพัฒนาคนไรที่พึ่งทั้งหญิง และชายในสถานสงเคราะหตาม
ความเหมาะสม
1.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ
คนเรรอน ขอทาน ไรที่พึ่ง ไมมีผูอุปการะและไมมีที่อยูอาศัยทั้งหญิงและชาย
1.3 สถานที่ใหบริการ
1) สถานแรกรับคนไรที่พึ่ง 2 แหง
2) สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง 9 แหง
ภาคผนวก ง
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1.4 เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขอรับบริการ
บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี)
1.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา
1) กรณีเรงดวน (1 – 2 วันทําการ)
(1) รับเรื่อง / สอบขอเท็จจริงเบื้องตน
(2) ตรวจสอบประวัติ / ทรัพยสินและสงเขาสถานแรกรับ
2) กรณีทั่วไป ( 12 วันทําการ)
(1) รับเรื่อง / ตรวจสอบหลักฐาน
(2) เยี่ยมบาน / ประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ
(3) แจงหนวยงานทราบ
(4) รับเขาสถานสงเคราะห
1.6 สิทธิประโยชน
1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้
- บริการดานปจจัย 4
- บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา
- บริการดานนันทนาการ/ศาสนา/คุณธรรมและจริยธรรม
- บริการดานการฝกอาชีพ และจัดหางาน
- การบําบัดฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
2) สงกลับภูมิลาํ เนาเดิม
3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย

2. การเขารับการคุมครองในสถานแรกรับ
2.1 วัตถุประสงค
เพื่ อ รั บ ผู รั บ การคุ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ ไว เ ป น การชั่ ว คราว เพื่ อ พิ จ ารณาวิ ธี ก าร
คุมครองและพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล
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2.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ
1) หญิงและเด็กที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ตองเขารับการคุมครอง ตาม พ.ร.บ. ปองกัน และ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 หรือหญิงและเด็กที่มีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจ
เขารับการคุมครอง
2) หญิงและเด็กที่ประสบปญหาทางสังคมทุกประเภท
3) หญิงและเด็กทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
2.3 สถานที่ใหบริการ
1) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง
2.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1) หนังสือสงตัว (ถามี)
2) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี)
2.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (180 วันทําการ)
1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบประวัติ
2) รับตัว และใหการคุมครองในสถานแรกรับ
2.6 สิทธิประโยชน
1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้
- บริการดานปจจัย 4
- บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย
- บริการดานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา
- บริการดานนันทนาการ /ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
- บริการแนะแนวพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ การศึกษา และอาชีพ
- บริการปรับสภาพและฟนฟูทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม
3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย

3. การเขารับการคุมครองในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
3.1 วัตถุประสงค
ใหการคุมครองสวัสดิภาพ และบําบัดฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาอาชีพเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถคืนสูครอบครัว และสังคมได
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3.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ
1) หญิงและเด็กที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ตองเขารับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 หรือหญิงและเด็กที่มีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจ
เขารับการคุมครอง
2) หญิงและเด็กที่ประสบปญหาทางสังคมทุกประเภท
3) หญิงและเด็กทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
3.3 สถานที่ใหบริการ
1) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง
3.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา
2) ประวัติผูเขารับการคุมครอง
3.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (730 วันทําการ)
1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบประวัติ
2) รับตัวและใหการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
3.6 สิทธิประโยชน
1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้
- บริการดานปจจัย 4
- บริการดานรักษาพยาบาลและอนามัย
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา
- บริการดานนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
- บริการฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความตองการของตลาดแรงงาน
- บริการปรับสภาพและฟนฟูทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
- บริ ก ารด า นการศึ ก ษาสายสามั ญ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และการศึ ก ษา
นอกโรงเรียน
- การให ค วามช ว ยเหลื อ ในระยะใกล พ น อุ ป การะ, จั ด หางาน, ติ ด ต อ ญาติ ,
บริการใหกูยืมเงินทุนและติดตามผล
2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม
3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย
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4. การเขารับการฝกอาชีพในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี
4.1 วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ให ก ารฝ ก อบรมวิ ช าชี พ แก ส ตรี แ ละเยาวสตรี ที่ ค รอบครั ว มี ฐ านะยากจน
ขาดโอกาสทางการศึกษา
2) ปองกันมิใหเยาวสตรีถูกลอลวงไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรมหรือไปประกอบอาชีพ
อันไมพึงประสงค
3) เพื่อสงเสริมใหมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดตามอัตภาพ
4.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ
1) สตรีอายุ 14 ปขึ้นไป
2) มีพื้นฐานความรูตามที่ศนู ยสงเคราะหและฝกอาชีพกําหนด
4.3 สถานที่ใหบริการ
1) ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 8 แหง
4.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1) บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี)
2) ในแสดงวุฒิการศึกษา
3) รูปถาย 1 นิ้ว 2 ใบ
4.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (7 – 8 เดือน)
1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติและนัดรายงานตัว
2) ดําเนินการฝกอบรมอาชีพทฤษฎีและปฏิบัติ
3) ประสานจัดหางาน
4.6 สิทธิประโยชน
1) ระหวางรับการฝกอาชีพมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้
- บริการดานปจจัย 4
- บริการดานการรักษาพยาบาล และอนามัย
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา
- บริการดานนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
- บริการฝกอาชีพ และจัดหางาน
- จัดใหมีการเรียนการสอนระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคผนวก ง
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2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม
3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย

5. การฝกอาชีพตามโครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีในชนบท
5.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อฝกอบรมทักษะอาชีพแกสตรี และประชาชนกลุมเปาหมาย
2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย ครอบครัวและชุมชน
3) สงเสริมใหสตรีมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ และใหมีคานิยมในการประกอบ
อาชีพที่ถูกตองเหมาะสม
4) สงเสริมการประกอบอาชีพแกสตรี และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการฝกอบรมแลว
5.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ
1) เยาวสตรีในชุมชนที่ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นขาดโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพ มีฐานะยากจน มีภาระตองเลี้ยงดูครอบครัว และอาจถูกลอลวงไป
ประกอบอาชีพไมเหมาะสม
2) สตรีที่เดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปประกอบอาชีพที่ไมเหมาะสมเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเพื่อประกอบอาชีพใหม
3) สตรีในภาคเกษตรที่วางงาน
4) สตรีที่เดินทางกลับภูมิลําเนาเนื่องจากถูกเลิกจาง วางงาน
5) ประชาชนทั่วไปที่มีรายไดนอย ฐานะยากจน และประสบปญหาความเดือดรอน
5.3 สถานที่ใหบริการ
1) สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด
3) นิคมสรางตนเอง 43 แหง
4) ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง
5) สถานสงเคราะหเด็กออน / สถานสงเคราะหเด็ก / สถานแรกรับเด็ก / สถานคุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก / ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก และบานพักเด็ก และครอบครัว
ทุกแหง
6) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี
ทุกแหง
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5.4 เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการขอรับบริการ
1) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา
2) วุฒิการศึกษา
5.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (329 วันทําการ)
1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
2) ขออนุมัติและแจงผลการอนุมัติ
3) ดําเนินการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
4) รวมกลุมประกอบอาชีพหลังสําเร็จการฝกอบรม
5.6 สิทธิประโยชน
1) ใหการฝกอบรมระยะสั้นหลักสูตร 88 วัน
2) ใหการชวยเหลือเปนเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อเปนคายังชีพระหวางการฝกอบรมและไดรับ
เงินสงเคราะหครอบครัวตามความเหมาะสม หลังจากสําเร็จการฝกอบรมจะ
สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ
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แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
องคกร และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนา
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1. ความหมายและความสําคัญของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการแตกตางไปตามวัตถุประสงค ทําให
นิยามและความหมายของการมีสวนรวมตางกันไปบาง โดยมีผูใหความหมายที่หลากหลาย และมีความ
แตกตางกันไปตามความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคล เชน (อางถึงในวรางคณา วัฒโย, 2540)
Erwin (1976) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนคือ กระบวนการใหประชาชนเขามามี
สว นเกี่ย วข อ งในการดํ า เนิน งานพั ฒ นา ร ว มคิด ร ว มตั ด สิ น ใจแก ปญ หาของตนเอง รว มใช ความคิ ด
สรางสรรค ความรูและความชํานาญรวมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
Shifting กลาววา โดยพื้นฐานแลวการมีสวนรวม หมายถึง การปลดปลอยประชาชนใหหลุดพน
จากการเปนเพียงผูรับผลจากการพัฒนา และใหกลายเปนผูกระทําในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและเขาสู
ภาวะทันสมัย
Frankly Lisk (1985) ใหความหมายการมีสวนรวมในมุมมองที่กวางวา เปนการเขารวมอยาง
แข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ
แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวางในการเลือกการบริหาร และ
การประเมินผลของแผนงานและโครงการตางๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเปนอยูใหสูงขึ้น
กลุมผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติ (1981) กลาววา การนิยามความหมายการมีสวนรวม
ของประชาชน ควรจะมี ลัก ษณะจํ ากั ดเฉพาะในระบบเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมือ งหนึ่ ง ๆ เทา นั้ น
อยางไรก็ดี กลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดขยายความการมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) การมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนของ
ชุ ม ชนและสั ง คมได ร ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง นํ า ไปสู แ ละมี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการพั ฒ นา และเอื้ อ ให ไ ด
รับประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน
2) การมีสวนรวมสะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ในกรณี
ตอไปนี้
- เอื้อใหเกิดความพยายามพัฒนา
- การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน
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-

การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผน และการดําเนิน
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
3) การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ไมวาระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
จะชวยกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ดิน
4) ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน อาจผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ นโยบายและโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมี
ส ว นร ว มของประชาชนมิ ไ ด เ ป น เพี ย งเทคนิ ค วิ ธี ก าร แต เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการประกั น ให เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาที่มุงเอื้อประโยชนตอประชาชน
ในการประชุ ม เรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นา จั ด โดยศู น ย น โยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีขอสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงวาหมายถึง
การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากร
และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของ
การตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ให
ความเห็น ว า กระบวนการมีส ว นร ว มของสาธารณชนคื อ กระบวนการที่ นํ า เอาความหว งกัง วลของ
สาธารณชน ความตองการและคานิยมผนวกเขาไปกับการดําเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมี
สวนรวมของสาธารณชนจึงเปนสื่อกลางสองทางดวยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปสูการตัดสินใจของดีกวาที่
สาธารณชนโดยสวนราชการสนับสนุน
จากนิยามที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล
และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่
ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งถึงการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทุกฝาย
อาจจะกลาวไดวาแนวคิดการมีสวนรวมเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการที่จะจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนดวยตัวของชุมชนเองได และในการอธิบายการมีสวนรวมนั้นจําเปนตองอธิบาย
ระดับของการมีสวนรวม เพื่อที่จะชี้ใหเห็นความสามารถของชาวบานในการเขาไปมีสวนรวมในระดับ
ใดบาง ทั้งนี้ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977; อางถึงใน บัญชร แกวสอง, 45)
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ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอนตั้งแต
เริ่มตน ชวงดําเนินการวางแผน และชวงการตัดสินใจตามแผน
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยพิจารณาวาใครจะทําอะไรใหกับโครงการ
ไดบาง เชน การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหาร การประสานและการขอความชวยเหลือ เปนตน
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งตองคํานึงถึงผลประโยชนในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายผลประโยชน ทั้งที่ผลทางบวกและทางลบ
ขั้นที่ 4 การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลโดยสิ่ ง สํ า คั ญที่ จ ะต อ งสั ง เกต คื อ ความเห็ น
(views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได
บัญชร แกวสอง (2545) ไดเสนอวารูปแบบที่แทจริงหรือสมบูรณของการมีสวนรวมนั้นจะตอง
มีองคประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1) การวางแผน (Planning) ในสวนนี้ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาจัดลําดับ
ความสําคัญ ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล และประการสําคัญ
คือการตัดสินใจ
2) การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ในสวนนี้ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการ
และบริหารใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมการเงิน และการบริหาร
3) การใชประโยชน (Utilization) เปนสวนที่ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน เปนการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม
4) การไดรับผลประโยชน (Obtaining benefits) เปนการแจกจายผลประโยชนอยางเทาเทียม
อาจเปนผลประโยชนสวนตัว สังคมหรือวัตถุ
5) การประเมิ น ผลการพั ฒ นา (Evaluating development) เป น การประเมิ น ผลเพื่ อ ทราบ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่เสริมสรางและสงเสริมใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมเต็มที่ในการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอนคือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมแกไข
ปญหา รวมประเมินผล รวมรับผิดชอบ รวมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคล กลุมและองคการ
อยางแทจริงและดวยความสมัครใจ การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนา
ชุมชน เพราะเปนการสรางความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นและตระหนักถึงศักยภาพหรือพลังความรู
ความสามารถของตนเอง เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชนและงานพัฒนาชุมชน (Sense of Belonging)
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สามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนของตนไดสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ตอไปอยางไมหยุดยั้ง
(ปาริชาติ วลัยเสถียร 2532 : 75-76 และสนธยา พลศรี 2545 : 62-65)

2. หลักการการมีสวนรวม
1) บริ ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คมทุ ก ชนิด ต อ งจั ด ขึ้น ตามความต อ งการของประชาชน (Social
Welfare Program to meet community needs) หากกิจกรรมที่นําไปใหประชาชนเปนเรื่องใหมก็ตองใช
เวลานานในการกระตุนเรงเราความสนใจ ใหความรูความเขาใจจนประชาชนยอมรับความจําเปนและ
ประโยชน ใ นการจั ด กิ จ กรรมเหล า นั้ น อาจเริ่ ม ต น กิ จ กรรมโดยอาศั ย ผู นํ า ชุ ม ชน หมายถึ ง ผู นํ า ตาม
ธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ ผูนําทางศาสนา ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งจากทางราชการ
เพื่อเปนผูบุกเบิกและชักนําชาวบานตอไป เนื่องจากผูนําชุมชนโดยทั่วไปจะสามารถปรับทัศนะและการ
ยอมรับสิ่งใหมไดเร็วกวาและเปนผูนําที่ชาวบานมีศรัทธาในตัวอยูแลว
2) ประชาชนผูไดรับประโยชนจากการบริการสวัสดิการสังคม จะตองมีสวนรวมในการ
จัดบริการและมีสวนรวมในการบริหารโครงการใหสําเร็จ (Participation in Social Welfare Programs)
โดยเขามามีสวนรวมตั้งแตตน
3) โครงการสวัสดิการสังคมใดๆ จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนดวยความสมัครใจ
(Voluntary Cooperation) ตองคํานึงถึงขีดความสามารถของประชาชนที่รับดําเนินการตอไปได โดย
ไมตองพึ่งพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกตองไมทุมเทในลักษณะการใหเปลาโดยสิ้นเชิง
4) การใชทรัพยากร พยายามใชทรัพยากรในชุมชนใหมีประโยชนมากที่สุด (Utilization)
กิจกรรมที่นําเขาไปในชุมชนตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมความพรอมรับของชุมชนสอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ตองทําใหประชาชนเกิดความสํานึกเปนเจาของ
กิจกรรมและสามารถทําตอไปไดเองเมื่อการชวยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง การชวยตนเอง และการ
พึ่งตนเปนหลักสําคัญที่ตองเริ่มตั้งแตตน
5) กิจกรรมตองดําเนินการโดยลักษณะกลุมเพื่อสรางพลังกลุมในการรับผิดชอบรวมกัน
สรางความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมปลูกฝงทัศนคติและพฤติกรรมที่เห็นแกสวนรวม ทํางานเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
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3. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน (อิระวัชร จันทรประเสริฐ, 2540, น. 10)
อาจจําแนกออกได 3 ประการ ดังนี้
1) การที่ป ระชาชนมีส ว นร ว มโดยตรง (Direct participation) โดยผ า นองค กรจั ด ตั้ง ของ
ประชาชน (Inclusive organization)
2) การที่ ป ระชาชนมี ส ว นร ว มทางอ อ ม (Indirect participation) โดยผ า นองค ก รผู แ ทน
ประชาชน (Non-representative organization) เชน กรรมการของกลุม
3) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยเปดโอกาสให (Open participation) โดยผานองคกรที่
ไมใชผูแทนของประชาชน (Non-representative) เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญ หรือเปดโอกาสให
ประชาชนเขามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา

4. ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน
1) การมีสวนรวมในการคิด โดยใหโอกาสผูที่เกี่ยวของในทุกระดับเขามามีสวนรวมในการ
เสนอขอมูล สภาพปญหา คนควาปญหา คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือองคการของ
ตนเอง ตลอดจนรวมถึงการศึกษาหาขอมูลและวิเคราะหปญหาเพื่อสนองความตองการของชุมชน สราง
รูปแบบวิธีการที่จะแกไขปญหาและลดปญหาของชุมชน หรือสรางสรรคสิ่งใหมที่จะเปนประโยชนที่
สนองความตองการของชุมชนหรือองคกร
2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนดไว การวางรูปแบบนโยบาย การวางแผนและ
การปฏิบัติ
3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนดาน
ทรัพยากรการบริหารและการประสานความรวมมือ
4) การมี ส ว นร ว มในผลประโยชน (Benefits) ไม ว า จะเป น ผลประโยชน ท างด า นวั ต ถุ
ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคลในลักษณะยุติธรรม
5) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
และจะตองพิจารณาวากระบวนการในการเขามามีสวนรวมนั้นเปนอยางไร โดยใหพิจารณาใน
ประเด็นตอไปนี้
1) การริเริ่มเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมนั้นเกิดจากขาราชการหรือชาวบาน
2) การชักนําเขามามีสวนรวมนั้น เปนความสมัครใจหรือบีบบังคับ
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3) ชองทางและโครงสรางของการมีสวนรวมเปนอยางไร
4) ระยะเวลาและขอบเขตของการมีสวนรวมเปนเชนไร (ครั้งเดียว, เปนครั้งคราว,
ตอเนื่อง)
5) ไดมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนแคไหน (การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการ
ตัด สิน ใจหรือ การดํา เนิน งานนํา ไปสูผ ลที่ว างไวอ ยา งมีประสิท ธิภ าพมากนอ ย
แคไหน)
ไดมีทานผูรูหลายทานไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังตอไปนี้
วิลเลี่ยม รีดเดอร (Reeder) ไดสรุปปจจัยตางๆ ที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมของประชาชน
ไว 11 ประการ คือ
1) การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชื่อพื้นฐาน คือ บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะ
เลือกแบบวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
2) มาตรฐานคุณคาบุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณคาของตนเอง
3) เปาหมาย บุคคล และกลุมบุคคล เหมือนจะสงเสริม ปองกันและรักษาเปาหมาย
ของตนเอง
4) ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคล และกลุมบุคคล บางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา
5) ความคาดหมายของบุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายวา
ตองประพฤติในสถานการณเชนนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอื่นดวย
6) การมองแตตนเอง บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซึ่งคิดวาตนเองควรตอง
กระทําเชนนั้น
7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบังคับ
ใหทํา
8) นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุมบุคคลมักทําสิ่งตางๆ ซึ่งตนมีนิสัยชอบกระทํา
เมื่ออยูในสถานการณนั้นๆ
9) โอกาส บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติงานของ
สังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวของกับจํานวนและชนิดโอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคม เอื้ออํานวยใหเขา
มามีสวนรวมในการกระทําเชนนั้นเทาที่พวกเขาไดรับรูมา
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10) ความสามารถ บุ ค คลและกลุ ม บุ ค คลมั ก จะเข า มามี ส ว นร ว มทํ า ในกิ จ กรรม
บางอยางที่ตนเองเห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการใหเขากระทําในสถานการณเชนนั้น
11) การสนับสนุน บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขาไดรับการ
สนับสนุนที่ดีพอใหกระทําเชนนั้น
ศศิพัฒน ยอดเพชร (2535, น. 4) กลาววา การที่ประชาชนจะมีสวนรวมโดยเปนผูกระทําการ
พัฒนาตนเองมิใชเปนเพียงผูรับการพัฒนานั้น ปจจัยสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมเกิดขึ้นไดอยางมั่นคง
ประกอบดวย
1) การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการเกี่ยวของทั้งตัว (Self) มิใชเฉพาะ
เพียงแตเกี่ยวของดานกําลังกายหรือทักษะกลาวคือ ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิต (Ego-Involved)
ไมเพียงแตเฉพาะดานการงาน (Task-Involved)
2) การกระทํา การให เมื่อผูมีสวนรวมเกิดความเกี่ยวของดานจิตใจและอารมณแลวก็
เทากับเปดโอกาสใหเขาไดเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรค และกระทําการเพื่อใหบรรจุวัตถุประสงค
ดังนั้น การมีสวนรวมจึงจําเปนมากกวาการยินยอมพรอมใจของบุคคล กลุม ชุมชนตอสถานการณนั้นๆ
3) การรวมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจ อารมณ และไดกระทําการให
สถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวยการมีสวนรวมเปน
กระบวนการทางสังคมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับกลุมและตองการเห็นผลสําเร็จของการทํางานนั้นดวย
จึงเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
นิ รั น ดร จงวุ ฒิ เ วศย (2527, น. 182-187) กล า วว า การมี ส ว นร ว มของประชาชนอยู ภ ายใต
เงื่อนไข 3 ประการ คือ
1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม (Freedom to participate)
2) ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม (Ability to participate)
3) ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม (Willingness to participate)
โดยสรุ ป แล ว อาจกล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได ว า การมี ส ว นร ว ม คื อ ความร ว มมื อ ร ว มใจ + การ
ประสานงาน + ความรับผิดชอบ

5. ความจําเปนของประชาชนที่ตองเขามามีสวนรวม
1) ขีดจํากัดของภาครัฐ ไดแก นโยบายของรัฐ ปญหาเรื่องงบประมาณ และบุคลากร รวมทั้ง
ความรุนแรงและซับซอนของปญหา
2) สภาพสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
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3) เหตุผลการมีสวนรวมของประชาชน
การที่ประชาชนดําเนินกิจกรรมพัฒนาดวนตนเอง ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอชะตากรรมของ
ตนเอง และได ส ร า งกลไกภายใน (Inner Mechanism) อย า งใดอย า งหนึ่ ง ในรู ป แบบของขบวนการ
ประชาชน (People’s movement) นั่ น คื อ การมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะรวบรวมประชาชนเพื่ อ สร า งอํ า นาจ
(Organize people for power) ดั ง นั้ น การมี ส ว นร ว มที่ แท จ ริ ง จะหมายถึ ง การมอบอํ า นาจอธิ ป ไตยขั้ น
พื้นฐานคืนแกประชาชน การพยายามจัดตั้งและพัฒนาองคกรประชาชนใหเขมแข็งบนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเองเปนสําคัญ

6. ปจจัยที่มีผลตอการเขามามีสวนรวม
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ 1 กลาววาการมีสวนรวมตองคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมไดแก
1) ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3) ปจจัยทางการเมือง
4) ปจจัยทางสังคม
5) ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
6) ปจจัยทางดานประวัติศาสตร
นอกจากนี้ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ ยังไดกลาววามีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการมีสวนรวม
ซึ่งประกอบไปดวย ประชาชนในทองถิ่น ผูนําทองถิ่น เจาหนาที่รัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมี
สวนรวมของประชาชนนั้นยังมีปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมอีก ไดแก
1) อายุและเพศ
2) สถานภาพในครอบครัว
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพทางสังคม เชน ชั้นทางสังคม ศาสนา
5) อาชีพ
6) รายไดและทรัพยสิน
7) ระยะเวลาในทองถิ่น (ชวงเวลาที่พักอาศัยในทองถิ่น)
8) สถานภาพการทํางาน
1
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สรุปแลวปจจัยที่ทําใหคนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการพัฒนานั้น คนจะเขามามี
สวนรวมมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในชุมชน ภายนอกชุมชน ปจจัยเหลานี้จะ
สงผลตอชุมชนใหเขามามีสวนรวมมากหรือนอย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้

7. กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
กระบวนการการมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน ตั้งแตคนหาปญหาของตนเอง ชุมชน วางแผนในการแกไขปญหา ดําเนินการ ศึกษาผลงานโดย
การติดตามและประเมินผลทุกระยะ เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ (วารสารสํานักพัฒนา
ชุมชน,ปที่ 6 ฉบับที่ 1,น. 10)
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวม
เพื่ อ ที่ จ ะให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ดี ขึ้ น และได รั บ การสนั บ สนุ น จากสาธารณชน ซึ่ ง เป า หมายของ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดง
ความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดสําหรับทุกๆคน (เจมส แอล เครตัน. คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน.
แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท. กรุงเทพฯ: ศูนยสันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, 2543.)
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546,น.143) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมวา โดยทั่วไป
กระบวนการมีสวนรวมมีดังตอไปนี้
1) การมี สว นร ว มในการศึ ก ษาชุ มชน จะเป นการกระตุ นให ป ระชาชนได รว มกั น
เรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ทํางาน และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2) การมี ส ว นร ว มในการวางแผน โดยจะมี ก ารรวมกลุม อภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่จะตองใช
3) การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การพั ฒ นา โดยการสนั บ สนุ น ด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ
แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก
4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชน ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม
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5) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที
จากความหมายขางตน กระบวนการการมีสวนรวมเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาเพื่อที่จะให
ประชาชน ไดเกิดความรวมมือรวมใจ รวมรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการทํางานเปนทีม (Teamwork)
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพราะอาจมีขอจํากัดหลายประการ
ดังนั้นการตัดสินใจ (Decision making) ของประชาชนเปนสวนสําคัญที่นักพัฒนาจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนไดกระทําการตัดสินใจ จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง
เมื่อดําเนินตามขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมผลที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนจะมีความรูสึกรัก
เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เนื่องจากไดลงมือลงแรงในการทํางาน
และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกิดความรักใครสามัคคีในชุมชน จากครอบครัวที่เคยตางคนตางอยู ก็หันหนา
เขาหากัน รวมคิด รวมวางแผน รวมทํางาน ทําใหเกิดชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นจะเขมแข็ง
และพัฒนาไปสูความยั่งยืน อีกทั้งยังลดปญหาในสังคมได สงผลใหสังคมเกิดความรมเย็น ประเทศชาติ
ก็พัฒนาไปในทางที่ดี

8. กระบวนการแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆ
V.Good (อางถึงใน พัทธยา เนตรธรานนท,2540,น.36) ใหนิยามความรวมมือวา เปนการแสดง
กริยาทาทางตางๆ ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน ตองการผลลัพธใน
สิ่งที่มุงหมายอยางเดียวกัน และทุกคนก็ยอมรับจุดมุงหมายอยางเดียวกัน ตองการผลลัพธในสิ่งที่มุงหมาย
อยางเดียวกัน และทุกคนก็ยอมรับจุดมุงหมายนั้น
Lindgren (อางถึงใน พัทธยา เนตรธรานนท,2540,น.36) กลาววา ความรวมมือเปนเรื่องของ
การมีเปาหมาย พึ่งพาซึ่งกันและกัน ความรวมมือ หมายถึง การทํางานดวยกันเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่
ตางกัน การบรรลุจุดมุงหมายนั้นไมจําเปนวาจะตองเหมือนกัน แตการที่ตางคนตางดําเนินการไปสู
จุดหมาย จะมีผลใหทุกคนที่อยูในกระบวนการนั้นๆ ไดรับความพอใจ และสามารถบรรลุเปาหมายของ
แตละคนได
Deutsoh (อางถึงในธีรภัทร แกวจุนันท,2543,น.22) ใหความหมายของความรวมมือไวดังนี้วา
สภาพการณที่มีความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ มีความพึงพอใจซึ่งกัน
และกันเปนที่ดึงดูดใจเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความพยายามที่จะชวยเหลือประสานงานกันทําใหเกิด
งานที่ดี มีความเปนระเบียบ มีการติดตอสื่อสารที่ดีตอกันและกัน

112

ภาคผนวก จ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พั ท ธยา เนตรธรานนท (2540, น.10) ความร ว มมื อ หมายถึ ง การกระทํ า กิ จ กรรมใดๆ ใน
ลักษณะของการมีสวนรวม ริเริ่ม ประสานงาน ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในกิจกรรมนั้นๆ
อานนท อาภาภิรม (อางถึงในพัทธยา เนตรธานนท,2540,น.37) พฤติกรรมความรวมมือในทาง
สังคม อาจเปนไปไดในหลายลักษณะ เชน การชวยเหลือบุคคลอื่น การวางแผนรวมกัน การเปนผูชวย
คนอื่นทํางาน ความรวมมือจึงเปนกระบวนการกลุมที่ตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยางใกลชิด
มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น และเป น ความพยายามของกลุ ม บุ ค คลที่ จ ะติ ด ต อ กั น และกั น ดั ง นั้ น
ความรวมมือจึงจําเปนตองมีจุดหมายรวมกัน
นันทนา ธรรมบุศย (อางถึงใน ธีรภัทมร แกวจุนันท,2543,น.22) ความรวมมือ คือ การกระทําที่
มุงใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย ไมวาผลประโยชนนั้นจะสูงสุดหรือไมก็ตาม ทั้งนี้พฤติกรรมดานความ
รว มมื อ มี ความสั ม พั นธ โ ดยตรงกั บ ความต อ งการพื้น ฐานของบุ ค คล ไม ว า จะเปน ร า งกายหรื อ จิ ต ใจ
พฤติกรรมตองเกิดจากความตองการที่จะประสบความสําเร็จรวมกัน
ธีรภัทร แกวจุนันท (2543,น.23) ความรวมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
โดยมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันทั้งนี้พฤติกรรมดานความรวมมือมีความสัมพันธโดยตางกับความตองการ
พื้ น ฐานของบุ ค คล ไม ว า ร า งกายหรื อ จิ ต ใจ พฤติ ก รรมความร ว มมื อ เกิ ด จากความต อ งการประสบ
ความสําเร็จรวมกัน โดยทุกคนไมจําเปนตองดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายเหมือนกัน แตการที่ตางคน
ตางดําเนินไปสูจุดมุงหมายจะมีผลใหกระบวนการนั้น ไมมีผลงานที่นาพอใจ และสามารถบรรลุเปาหมาย
ของแตละคนไดอาจในรูปแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ถึงแมคําวา “ความรวมมือ” จะมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน แตคําจํากัดความหรือการ
กําหนดความหมายโดยรวมแลวหมายถึง การกระทํา พฤติกรรมตางๆ ที่มุงเนนที่การประสานงานของ
หนวยงานที่ตางกันแตมีจุดหมายเดียวกันใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวรวมกัน

9. กระบวนการที่จะรวมมือ
ภารดี เชื้อยืนยง (อางถึงในธีรภัทร แกวจุนันท,2543,น.23) วิธีการที่จะรวมมือกันจําเปนตอง
ดําเนินการเปนขั้นเปนตอนดังตอไปนี้
1) ขั้นการวางแผน นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ขั้นตอนการทํางาน และ
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ ผู รั บ ผิ ด ชอบ กํ า หนดเวลาและกิ จ กรรม หากกํ า หนดนโยบายและแผนงานดี
การดําเนินงานก็จะเปนไปโดยราบรื่น เกิดความสําเร็จขึ้น มีคนเห็นความสําคัญและยินดีปฏิบัติตาม
เพราะมีแนวทางในการประกอบพฤติกรรมอันจะนําไปสูวัตถุประสงค จุดมุงหมาย
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2) ขั้นดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
(1) จัดแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบตามความสามารถ แสดงบทบาทตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
(2) จัดระบบติดตอสื่อความหมายอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา มีความเขาใจตรงกัน
ประสานงานใหบรรลุวัตถุประสงค
3) ขั้นสรุปติดตามผล มีการประเมินผลเปนระยะดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมและเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ควรมีการสรุปผลโครงการเพื่อจะไดรับทราบขอปญหา และขอ
ควรแกไขตางๆ อันจะนํามาปรับปรุงโครงการใหไดผลดียิ่งขึ้น
โดยสรุปแลวความรวมมือคือ พฤติกรรมของบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ที่แสดงออกถึง
การมีสวนรวมของแตละฝายในการประสานงานใหความชวยเหลือ รวมมือกันเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตั้งไวรวมกัน

10. การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ ในบริบทของการกระจายอํานาจ
หั ว ใจสํ า คั ญต อ ความสํ า เร็ จ ในการกระจายอํ า นาจ คื อ การที่ ป ระชาชน ภาคประชาสั ง คม
องคกรอาสาสมัคร และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งในรูปการสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเสนอความเห็น
การตรวจสอบการทํ า งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น แผนการกระจายอํ า นาจฯ จึ ง ได
กําหนดใหกําหนดแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในดาน
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเขารับรู ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของ
ชุมชนทองถิ่นอีกดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เรงเราใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนในทุกๆ ดาน นับตั้งแต
- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
- การสนับสนุนการทํางานของทองถิ่น
- ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถิ่น
นอกจากนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองแสวงหาภาคีรวมงานในภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมใหมากขึ้น เพื่อที่จะกอใหเกิดพลังของการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
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แตจะสังเกตไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
พบวายังมีนอยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ การสรางกลไกตางๆ ที่จะทําใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมมีนอย และสวนใหญเปนการปลอยใหเกิดตามการมีสวนรวมโดยธรรมชาติ (ปลอยให
เปนไปตามยถากรรม) อันหมายความวาหากผูใดสนใจ หรือคนใดสนใจก็สามารถเขามามีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวใจสําคัญคือ จะตองสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ
ทุกวัย ทุกกลุม ทุกสถานภาพ และสามารถเขามีสวนรวมไดอยางปลอดภัย (อางถึงในวุฒิสาร ตันไชย,
2547, น.47)
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