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คํานํา 
 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไปนั้น นับเปนการดําเนินงานที่แสดงเจตนารมณอยางแนวแนในการมุงสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัวใหผานพนอุปสรรคตางๆ ดวยการสนับสนุน

งบประมาณ และสงเสริมการประสานงาน เพื่อใหเครือขายสตรีและครอบครัวมีความเขมแข็ง     

อันจะนําไปสูพลังสําคัญที่จะทําใหชุมชน สังคม มีความเขมแข็งอยางตอเนื่องยาวนาน 

 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่พิสูจน

มาแลวหลายครั้งวาทุกครั้งที่มีโครงการซึ่งตองการการติดตามประเมินผล พมจ. เปนองคกรที่มี

บุคลากรพรอมใหความรวมมือและประสานพื้นที่ไดอยางดีเยี่ยม จนทําใหปราศจากอุปสรรคใดๆ 

ในการติดตาม นอกจากนี้ ความจริงใจของกลุม ชมรมสตรีและเครือขายตางพรอมใจมาใหขอมูลที่

สะทอนภาพความชัดเจนของการดําเนินงานที่ไดรับนโยบายจากสวนกลางผานมาทาง พมจ.       

ไดเปนอยางดีในเวทีการสนทนากลุมแตละแหง มีขอสังเกตประการหนึ่งวา กลุม/ชมรมสตรีและ

เครือขายตางชื่นชมและประทับใจใน สค.ที่ใหความสําคัญกับการลงพื้นที่จริงจังสําหรับติดตาม  

การดําเนินงาน ทําใหสตรีที่ทํางานตางมีกําลังใจและพรอมที่จะพัฒนาสตรีใหเปนองคกรเครือขาย

ที่มีความเขมแข็ง พรอมที่จะเชื่อมโยงเครือขายกับสตรีในประเทศเพื่อนบานไดในอนาคตอันใกลนี้ 

ภาพรวมของผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ปรากฏในเลมนี้ จึงมีชื่อรายงานวา 
“ขับเคลื่อนเครือขายสตรีสูเวทีการพัฒนาสังคม” 
 

 ขอมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ไดรับการอนุเคราะหจากเจาของขอมูลทุกทาน ทุกเวที    

ที่มีการสนทนากลุม คณะผูประเมินขอขอบคุณเจาของขอมูลทุกทาน ทุกหนวยงาน  และทกุจงัหวดั

ที่มอบความไววางใจและแสดงความเชื่อมั่นวาทุกประโยคของคําพูดที่ถายทอดผานรายงานฉบับนี้

จะนําไปสูเวทีการกําหนดเปนแผนและนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

 

รศ. ระพพีรรณ คําหอม 

รศ. สุรางครัตน วศินารมณ 

ตุลาคม 2553 





 (1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว เปนโครงการหนึ่งใน      

ความรับผิดชอบของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่จัดใหมีข้ึนเพื่อตอบสนอง

ภารกิจหลักในการสงเสริมประสานงานระหวางองคกรเครือขายสตรีและสถาบันครอบครัว พัฒนา

ความเขมแข็งขององคกรเครือขายใหสามารถรวมพลังของประชาชนในชุมชนใหเปนเครือขายที่

เขมแข็งและมั่นคง เร่ิมสนับสนุนงบประมาณตั้งแตป 2546 - ปจจุบัน (2553) เพื่อใหเครือขายสตรี

มีความเขมแข็งและไดรับการเสริมพลังอยางเหมาะสม วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล   

การสนับสนุนของ สค.ก็เพื่อตองการนําผลการติดตามการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขาย

เพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัวในภาพรวมและผลการสงเสริมสนับสนุนและประสานการพัฒนา

เครือขายสตรีและครอบครัวใหเขมแข็ง โดยนําผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้

การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทําในปงบประมาณ 2550-2552 รวม 3 ป 

ติดตามทั่วประเทศครอบคลุม 5 ภาค ใชเกณฑการเลือกพื้นที่จากแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด     

18 กลุมจังหวัด (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551) รวมทั้งใชเกณฑสัดสวนและ

ระยะหางของพื้นที่ โดยสุมตัวอยางพื้นที่แบบงายดวยวิธีการจับฉลากที่มีการกระจายตัวและ        

มีความเปนตัวแทนของ 18 กลุมจังหวัด และตัวแทนของ 5 ภาคจาก 76 จังหวัด ไดพื้นที่ตัวอยาง   

15 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพิจิตร สุโขทัย เชียงใหม ศรีสะเกษ รอยเอ็ด หนองคาย มุกดาหาร     

สมุทรสงคราม นนทบุรี นครนายก สิงหบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา และปตตานี ประเมินผล

ตาม CIPP Model ที่เพิ่มความสําคัญกับการประเมินผลกระทบ (Impact) ใชเครื่องมือสําคัญใน

การตั้งประเด็นคําถามการสนทนากลุม (Focus Group) พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาแตละ

ประเด็นในภาพรวมตามโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว รวมทั้ง

แนวคิดการติดตามประเมินผลของ Daniel L.Stufflebeam  

 

 การประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

ปรากฏผล ดังนี้ 

 

 โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวเปนงานที่อยูในแผนงบประมาณ

การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม ภายใตโครงการ/กิจกรรมสงเสริมเครือขายเพื่อ     

การพัฒนาสตรี ดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2546-2552 โดยมีฐานคิดสําคัญที่เชื่อวา   

“การสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของเครือขายทุกภาคสวน ใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน

โดยเฉพาะกลุมองคกรสตรีซึ่งเปนองคกรภาคประชาชนที่จัดใหต้ังแตป 2546-2552 ซึ่งจัดสรร
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งบประมาณใหภายใตฐานคิดความเทาเทียมกันทุกจังหวัด เวนแตคณะกรรมการเห็นควรอาจให

มากกวาไดตามความเหมาะสม” อยางไรก็ตาม สตรี/องคกรสตรี/เครือขายสตรีในระดับพื้นที่ที่มี

สวนรวมตามที่คนพบเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) กลุมอาชีพสตรี และกลุมเครือขายสตรี

ที่มีเพียง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม สิงหบุรี และ ปตตานี โดยเฉพาะเครือขายที่จังหวัด

ปตตานี เปนเครือขายที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐจากเหตุการณความไมสงบใน 5 จังหวัด

ชายแดนใต 

 

 นอกจากนี้ ความจําเปนของการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่เนน   

การพัฒนาสตรีเพื่อใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สงเสริมใหสตรี

ไดรับการเสริมสรางศักยภาพและมีสวนรวมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร 

และการปกครองอยางเต็มที่ ลักษณะสําคัญของโครงการ /กิจกรรมที่ได รับการสนับสนุน             

คือ โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเครือขายองคกรสตรีไปดําเนินการที่สงผลตอครอบครัว

และชุมชน รวมทั้งโครงการเสริมสรางศักยภาพและทักษะแกสตรี ตลอดจนโครงการ/กิจกรรม   

ดานครอบครัว ในดานความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ พบวา กลไกหลัก

สําคัญของการรับรูและเขาใจตอโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งทําหนาที่ประสานความเขาใจใน

ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นดวยการลงพื้นที่ ชี้แจงผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และกลุมสตรี รวมทั้งการเชิญหนวยงานภาคีที่ทํางานกับองคกรสตรี

มารวมประชุม เปนที่นาสังเกตวา อิทธิพลจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอการให   

ความรวมมือในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะในภาคใตที่มีคานิยม ความเชื่อตอการให

โอกาสผูหญิงเขามามีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และขอจํากัดดานสถานที่ กรณีที่มี

การจัดงานที่โรงแรมซึ่งผูหญิงมุสลิมมีความเห็นวาเปนสถานที่ที่ไมเหมาะสม 

 

 ปจจัยนําเขา ในดานวัตถุประสงคของโครงการที่มุงสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม

ขององคกรเปนเครือขายและดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว และสังคม 

ปรากฏวา ในชวงงบประมาณป 2550-2552 มีข้ันตอนการดําเนินงานที่เหมือนกันทั้ง 3 ป          

ตามระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัววาดวยเงินอุดหนุน พ.ศ.2546 และแกไข

ใหม พ.ศ.2551 คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดสวนใหญรับรูขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน

จากเจาหนาที่ พมจ. ซึ่งองคกรเหลานี้ตางยอมรับวา พมจ.มีความสามารถในการประชาสัมพันธ
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โครงการ/กิจกรรมใหทราบอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เจาหนาที่ พมจ.ยังมีความสามารถในการให

คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ สําหรับการกลั่นกรองโครงการ พบวา ผูที่มีบทบาท

สําคัญในการพิจารณาโครงการสวนหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายในจังหวัด มีประสบการณใน      

การทํางานมานานโดยใหความสําคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเชื่อมโยงและตอยอดกับ

กรอบกิจกรรม 

 

 ผลจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 1,736,650 

บาท ทําใหเกิดกลุม/องคกรสตรี 128 กลุม 129 โครงการ กลุม/องคกรสตรีที่เกิดขึ้นมีความเขมแข็ง

ในระดับพื้นที่ เกิดการบูรณาการในการทํากิจกรรมซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรมรูปแบบเดียวกันและ

ทําเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด อยางไรก็ตาม มีกิจกรรมที่โดดเดนมากเกิดขึ้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งก็คือ 

กิจกรรมวันสตรีสากลเพื่อสรางเครือขายไทย-ลาว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมสถาบัน

ครอบครัวเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงหบุรี ปตตานี พังงา และ สมุทรสงคราม โดยภาพรวมการประเมินผล 

พบวา มีผูไดรับผลประโยชนรวม 3 ป (2550-2552) จํานวน 1,016,042 คน ใชงบประมาณ จํานวน 

14,640,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูเขารวมโครงการมากที่สุด สําหรับกลุม/องคกรสตรี

ที่เปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ ป 2550-2552 มีทั้งหมด    

413 กลุม แตกลุม/องคกรสตรีที่เขารวมโครงการตลอดเวลา 3 ป ติดตอกัน มี 246 กลุม องคกรหลกั

สําคัญที่มีสวนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คือ กพสจ./กพสอ./กพสต. ของทุกจังหวัดที่เขามา

รวมงาน ที่นาสังเกต คือ กลุมอาชีพที่เคยเกิดขึ้นในชวงกอนป 2546 โดยกรมการพัฒนาชุมชนเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบนั้น เมื่อมีการถายโอนมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง   

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลว คณะกรรมการกลุมสตรีสวนใหญก็ยังคงเปนกลุม

เดียวกัน ไดแก กลุมที่ทํากิจกรรมดานอาชีพและการสงเสริมอาชีพ นอกจากนี้ยังมีกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับ

การสนับสนุนใหดําเนินโครงการ/กิจการ ไดแก ชมรมรักษสุขภาพบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย     

ชมรมแมดีเดนแหงชาติประจําจังหวัดรอยเอ็ด ศูนยประสานงานภาคเอกชนสมาคมนักธุรกิจและ

วิชาชีพ ชมรมมิตรสัมพันธ ชมรมผูสูงอายุ แตการขยายผลไปยังกลุมเครือขายพบไดใน 3 จังหวัด 

คือ จังหวัดเชียงใหม สิงหบุรี และปตตานี เปนที่นาสังเกตวา กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม     

เปนกลุมที่มีความคุนเคยจากการทํางานรวมกันกับ พมจ. สําหรับหนวยงานภาคีในระดับตําบล

โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลที่เขารวมมีเพียง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก 

และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถผลักดันใหโครงการสตรีเขาไปอยูในแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดได 
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 ในดานความพึงพอใจและความคุมคา พบวา เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ           

ถาพึงพอใจมาก ความคุมคาก็จะมากตาม อยางไรก็ตาม ภาพความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูที่

ประมาณ 8.9 โดยมีเหตุผลวาแมงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจะนอย แตก็ภูมิใจที่ไดทํางาน 

สําหรับความคุมคาโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 9.02 เนื่องจากมีการบูรณาการ งาน คน เงิน ที่สําคัญก็

คือ  สตรีมีการรวมกลุมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและงบประมาณที่ ได เปนเพียง

น้ํามันหลอล่ืนเทานั้น  

 

 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสตรี พบวา สตรีมีความสามารถทํางานเพื่อสังคม        

มีพื้นที่สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น เกิดการเฝาระวังทางสังคมและมุมมองตอผูหญิง

เปลี่ยนไปในทางบวก สวนผลกระทบตอครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน อันเนื่องมาจากการมีโอกาสไดเขาคายครอบครัว นอกจากนี้ยังพบความแตกตางในการทํา

กิจกรรมตามระดับของกลุม/องคกรสตรีตอชุมชน โดยเฉพาะจากความสัมพันธของชุมชนที่เดิมเคย 

”ขอ” กันกินไดก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชวงหลังๆ มีแตตอง “ซื้อ-ขาย” กัน 

 

 ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ คือ งบประมาณที่มีจํากัด ซึ่งฐานคิดในการจัดสรรบนพื้นฐาน

ความเทาเทียมกันก็สรางปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางมาก นอกจากนี้การสงผานงบประมาณทีไ่ม

สามารถใหพื้นที่หรือกลุม/องคกรสตรีโดยตรงยังคงเปนปญหาที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุง แกไข  

โดยเฉพาะการสมทบงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองยังมีไมมากนัก ที่สําคัญ 

กลุม/องคกรสตรีไดรับงบประมาณในจํานวนที่ไมตรงกับรายงานที่เสนอสวนกลาง สําหรับปญหา

ในดานกิจกรรม พบวา ยังขาดความครอบคลุม ทั่วถึงในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ลักษณะ

และรูปแบบกิจกรรมยังไมหลากหลาย สถานที่คับแคบ ขาดแคลนวิทยากรเฉพาะดาน ชื่อโครงการ/

กิจกรรมที่มีคําวา “สตรี” ปรากฏอยูทําใหบุรุษไมประสงคจะเขามามีสวนรวม ภาวะการเปนผูนํา

ของสตรียังตองการการพัฒนาอีกมาก สวนภารกิจดานครอบครัวสตรีก็ยังไมไดรับการปลดปลอย 

จึงทําใหตองจัดสรร “เวลา” สําหรับการทํางานใหสังคม ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สตรียัง

ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ และการใชเทคโนโลยี รวมทั้งผลจาก      

การถายโอนงานจากกระทรวงมหาดไทย มาอยูกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ยังสงผลตอการทํางานดวยเชนกัน 
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 แนวทางการพัฒนาและสงเสริม ที่ควรดําเนินการ ดังนี้ 

 

1) การบริหารจัดการงบประมาณ ควรปรับฐานคิดจากเดิมที่เนนการจัดสรรงบประมาณ

บนฐานความ “เทาเทียม” ซึ่งเกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ พมจ.บางแหงนําไปปฏิบัติจนเกิด

คําถามที่ทําใหมีขอเสนอวา ควรพัฒนาบนพื้นฐานของลักษณะกิจกรรมและขนาดของพื้นที่      

และควรใหแบบ “ตอเนื่อง” จัดสรรตามศักยภาพและความจําเปน โดยคํานึงถึงบริบทของพื้นที่ 

และควรขยายขอบเขตความครอบคลุมใหเต็มพื้นที่ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงพิจารณา

สัมฤทธิผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรายป 

 

2) การประชาสัมพันธโครงการ ควรสนับสนุนสื่อและชองทางการกระจายขอมูลขาวสาร 
เพื่อใหรับรูอยางทั่วถึง ลดการกระจุกตัวของการดําเนินงาน และสนับสนุนการ “ขับเคลื่อน” ตอยอด

กิจกรรมอันจะนําไปสูการเกิดภาคีเครือขาย 

 

3) การประสานงาน ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการประสานงานเพื่อสรางความเขาใจที่ดี

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมสตรีในทองถิ่นใหสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เอื้อ

ประโยชนตอสังคมสวนรวม และควรประสานงานในระดับตําบล เพื่อให อบต.กําหนดแผน/

โครงการสตรีไวในแผนทองถิ่น 3 ป 

 

4) การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาสตรี สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

ควรจัดทําดานวิชาการ รวมกับหนวยงานภายในจังหวัด เชน การเขียนโครงการเพื่อขอรับ         

การสนับสนุน การใหความรูกฎหมายดานสังคมที่เกี่ยวของกับการทํางานของสตรีและครอบครัว 

การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสตรี การพัฒนาการดําเนินงานขององคกรเครือขายสตรีหรือ

สตรี การสรางตนแบบคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับอําเภอ (กพสอ.) หรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล (กพสต.) การอบรมความรูใหม

ดานความเสมอภาคหญิงชาย การบริหารจัดการกลุมสตรีเพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขาย

องคกรสตรี   

 

5) การเลือกพื้นที่ ดีเดนทําเปนพื้นที่ตนแบบ ควรกําหนดเกณฑการคัดเลือกพื้นที่            

ที่สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดดีมาก (Best Practice) เพื่อดําเนินการถอดบทเรียนและจัด

ใหมีการจัดการความรูเพื่อถายทอดไปยังพื้นที่ที่สนใจ 
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6) การพัฒนารูปแบบการใหการสนับสนุนงบประมาณ สค. ควรเพิ่มการสนับสนุน

รูปแบบการใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว       

ในลักษณะขององคกรสตรีที่เปน “เครือขาย” เชน เครือขายสตรีผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบ เปนตน แทนการจัดสรรทุนที่ใหกับองคกรที่มีลักษณะเปนกลุม/องคกรสตรีแตเพียง

อยางเดียว 

 

7) กรอบกิจกรรม ควรกําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ถาเปนไปไดควรพิจารณาให

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และเปดโอกาสใหพื้นที่มีสวนรวม  
 

8) การบูรณาการการทํางานโครงการรวมกัน ใน 3 ลักษณะ ไดแก การบูรณาการรวมกับ

หนวยงานภายในของ สค. การบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และ การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น  

 

9) การสรางคุณคา พมจ.ในฐานะ “ตัวกลางประสาน” เนื่องจาก พมจ.เปนกลไกที่มีสวน

สําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ จึงควรกําหนดเปนนโยบายเชิง ”บูรณาการ”         

เนน “การเปนตัวแทน พม.” ในระดับจังหวัดที่แทจริง 

 

10) การสรางทายาทสําหรับการทํางานดานเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

โดยดึงสภาเด็กและเยาวชนหรือลูกหลานของกรรมการเขามารวมเรียนรูการทํางานอยางตอเนื่อง 

 

11) การเชื่อมเครือขายการพัฒนาองคกรสตรีตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับประชาคม
อาเซียน เพื่อสงเสริมใหผูหญิงไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวที่เปน

รูปธรรมชัดเจนมากขึ้น สอดคลองกับการพัฒนาในกระแสโลกและกระแสภูมิภาค 

 

12) การจัดทําระบบฐานขอมูลขององคกรเครือขายสตรีที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศตอการวางแผนยุทธศาสตรการทํางานดานสตรีและครอบครัว 

 

13) การทบทวนโครงการ/กิจกรรม ของ สค. เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน  
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Executive Summary  
 

The Project on Network Promotion for Women and Family Development is one of 

projects under responsibility of the Office of Women’s Affairs and Family Development 

(OWAFD). The project has been established in accordance with the main mission of 

OWAFD to promote coordination among women and family networks and strengthen 

strong and stable networks on women and family development by mobilizing 

participation from communities. Since 2003, the OWAFD has granted budget support as 

to empower and strengthen women networks. Objectives of an evaluation on the 

OWAFD’s budget support are to follow-up the implementation of the Project on Network 

Promotion for Women and Family Development and to study for further improvement. 

Scope of the evaluation focuses the implementation in 3 fiscal years (2007 - 2009) in      

5 regions nationwide. Criteria in area selection were based on the Cabinet Resolution on 

February 18th, 2008: Strategic Plan on 18 Province Grouping, proportion, and distance 

of areas. Fifteen sampling areas, including Phichit, Sukhothai, Chiang Mai, Si Sa Ket, Roi 

Et, Nong Khai, Mukdahan, Samut Songkhram, Nonthaburi, Nakhon Nayok, Sing Buri, 

Chanthaburi, Nakhon Si Thammarat, Phangnga and Pattani, were selected by simple 

random sampling using diversified raffle drawing which represented 18 Province 

Grouping and in 76 provinces in 5 regions. The evaluation was analyzed by CIPP Model, 

impact assessment approach, focus group questions as well as overview issues of the 

project and Daniel Stufflebeam’s evaluation guidelines. 

 

Conclusions on the implementation of the Project on Network Promotion for 

Women and Family Development are as follows: 

 

The project has been included in the budget plan for life and social stability 

reinforcement under project / activities to promote women development networking 

which has been implemented for 6 years (2003 – 2009). The Project is designed based 

on a concept of enhancing and promoting participation of all sectors, especially women 

networks which are civil organization. Budget allocation has been allocated on equal 

basis for all provinces, except for some provinces where the Budget Committee deem to 

increase as appropriate. According to the finding, only 3 provinces, Chiang Mai,           
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Sing Buri and Pattani, have full participation from Provincial Committee on Women 

Development, District Committee on Women Development, Sub – District Committee on 

Women Development, women occupational groups and women networks. Networks in 

Pattani have been established by the Government policy according to unrest situation  

in 5 Southern provinces. 

 

The requirement of project/activities implementation of women networks goes in 

line with the Women’s Development Plan during the period of the Tenth National 

Economic and Social Development Plan (2007 – 2011). The Women’s Development Plan 

focuses on women development towards gender equality society by empowering and 

strengthening women’s potential and their full participation in social, cultural, 

economical, political, and administrative aspects. Main characteristics of the project 

received the budget support are to mobilize women organization networks to implement 

activities for families and communities as well as to promote women’s potential, skills 

and family activities. With respect to common understanding of all parties towards the 

project / activities, it is found that Provincial Social Development and Human Security 

Officers is main mechanism to establish understanding and acknowledgement of the 

project/activities. The duty of Provincial Social Development and Human Security 

Officers is to coordinate an understanding on the project at all levels especially local 

level by field visiting and establishing  an understanding on the project/activities through 

the provincial, district, and sub-district Committee on Women Development, women’s 

groups, as well as holding a meeting with related women organizations. It is remarkable 

that social and cultural contexts affect on cooperation of the project. Especially in 

Southern provinces, social values and traditional beliefs have influence on women’s 

opportunity in participation. Also, meeting venue such as a hotel limits participation, as 

Muslim women consider that activities organized at hotels are inappropriate. 

 

Input Factor – Regarding to the project’s objectives aiming at promoting and 

supporting network establishment and developing activities for women, family and 

community, Similarity of project’s process and implementation during 2007 – 2009 fiscal 

years is found. Such process and implementation goes in line with the OWAFD 

Regulation on Budgetary Support 2003 and its amendment 2008. Mostly of the 
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Provincial Committee on Women Development receive the information on the budget 

support from the Provincial Social Development and Human Security officers. The 

provincial committees also accept that the officers can rapidly disseminate information 

and provide advices on the project / activities. It is also found that provincial academics 

and resource persons, who play an important role in project screening, prioritize on 

project and activities going in line with activities framework. 

 

Outcome of the budget support, total amount 1,736,650 baht, are establishment 

of 128 women groups / organizations and implementation of 129 projects.  At local level, 

women groups / organizations are strengthened and they also integrate their activities 

implementation covering in their own province area. Integration of project/activities 

between countries is notably seen from a project in Mukdahan namely “The International 

Women’s Day for the Founding of Thai – Laos Network”. While in Sing Buri, Pattani, 

Phang-nga and Samut Songkhram implement project and activities linking with family 

institution. Overall evaluation finds that during 3 years (2007 –2009), 14,640,000 baht is 

spent with 1,016,042 beneficiaries who mostly are in the Northeast. Main target groups 

supported the budget are 413 women’s groups. However, 246 women’s group has 

continuous joined the project for 3 years. Provincial, district, sub-district Committee on 

Women Development are mainly part of project implementation. Even though 

responsibility in facilitating women committee was transferred from the Department of 

Community Development, the Ministry of Interior to Ministry of Social Development and 

Human Security, it is remarkable that women groups which organized by the 

Department of Community Development in 2003 still remain same groups and activities 

such as occupational promotion. Besides, other groups also receive support from the 

budget such as the Bueng Kan Health Promotion Group in Nong Khai, the National 

Outstanding Mothers Group in Roi Et, Non-Government Coordination Center of Business 

and Professional Associations, the Mitr Samphan Group, and Senior Citizens Groups. 

Expansion of networks in 3 provinces, Chiang Mai, Sing Buri, and Pattani, is notable that 

the target groups participating in the activities have experiences in working with the 

Provincial Social Development and Human Security Officers. While, participating at sub-

district level, especially the Sub-district Administration Organizations and municipalities 

are found only in 2 provinces, Nakorn Nayok and Nakorn Si Thammarat, where women’s 
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projects are incorporated to the Provincial Administrative Organization’s Development 

Plan. 

 

Satisfaction and Worth – It is found that satisfaction and worth are interrelated in 

the same direction, which is more satisfaction more worth. Average satisfaction score is 

approximately 8.9 with an explanation that although budget is limited, it is pride to work. 

Average worth score is approximately 9.02 due to the integration of resources. 

Significantly, women collaborate to work achieving the goals, while money serves only 

as lubricant. 

 

Impact on Women – According to the evaluation, women are capable to work for 

society, gain more areas in political participation, and monitor social problem. Also, 

perspective toward women has been changed into positive way. Whereas, family 

members have better relationship since they have the opportunity to join family 

camping. Moreover, the implementation of activities relates to different level of groups / 

organizations. Community relationship is reconciled, local people return to their tradition 

“asking – for – free” culture instead of “buy – and – sell’ (capital system). 

 

Challenges – Insufficient budget deriving from equal basis of allocation affects 

many practical problems. Indirect budget transfer system to the local area or women’s 

groups / organizations is needed to consider, since joint budget from local 

administration organization is hardly available. Significantly, women’s groups / 

organizations have not received the budget as same as the amount of budget reported 

to central level. Challenges of the implementation are the limitation of support covering 

in all areas, non-variety of activities, as well as restriction of meeting venue and shortage 

of resource persons. Also, the name of the project / activities using the word “Women” 

discourages men to participate. Women’s leadership is needed to be developed. 

Furthermore, women are still engaged with their family and household responsibilities, 

therefore, they have to “allocate” time for social participation. Another challenge is that 

women are needed to be strengthened needed skills such as administration, 

management, public relations, and information technology. The transfer of responsibility 
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in facilitating women’s group from the Ministry of Interior to the Ministry of Social 

Development and Human Security also affects the implementation.                

  

Guidelines for Development and Promotion: 

 

 1)  Budget administration and management – The concept emphasizing 

“equality” of budget allocation should be revised. The budget allocation should base on 

types of activities and area sizes. Moreover, the grant should be “continuous” 

depending on potential, needs, and area contexts. Target areas should be expanded to 

cover more areas within timeline and annual implementation achievements. 

 

 2)  Public relations – Public relations should be supported in various forms of 

media and channels to disseminate information. Cluster of activities should be avoided 

and public relations should “mobilize” to attract new networks. 

 

 3)  Coordination – strategic coordination plan should be developed to establish 

understanding with local administrative organizations and encourage local women to 

organize project / activities for society. Coordination at the sub-district level should be 

mobilized so that the Sub - District Administrative Organization might consider to include 

women’s projects in its Three – Year Local Development Plan. 

 

 4) Women development curriculum – The OWAFD should cooperate with 

provincial organization to provide curriculums and organize trainings, for example, 

preparation of project proposals, training on legislations on women and family issues, 

promoting women’s potential, developing of women organizations networks, establishing 

role models of provincial, district, sub-district Committee on Women Development, 

training on gender equality issues, and women’s groups management to strengthen 

women organization networks. 

 

 5) Selection of best practice – Criteria for the selection of “best practice” should 

be formulated so as to exchange lesson learned and knowledge management. 
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 6)  Development of budget support model – The OWAFD should provide more 

models for budget support considering from types of networks instead of only women 

groups / organizations, for example, women’s networks from unrest situation. 

 

 7)  Activities framework – Models of activities should be diversified and should 

match with local potential and opportunity of local participation. 

 

 8)  Integration of work – The integration can be done in 3 aspects, including 

within the OWAFD, within organizations in the Ministry of Social Development and 

Human Security, and with other organizations. 

 

 9)  Recognition of Provincial Social Development and Human Security Office as 

“Coordinator” – the provincial office is the main mechanism of project achievement, 

therefore, an “integration – oriented” policy should be formulated to recognize the 

provincial office as “the representative of the Ministry” at provincial level. 

 

 10) Creation of successors to carry on women and family development – 

Children and Youth Assembly or children of women organizations executives should be 

persuaded to participate in working. 

 

 11) Connection between women networks along Thai borders with ASEAN– This 

is for the purpose of building up concrete participation in developing women’s quality of 

life in accordance with regional and world’s development guideline. 

 

 12) Database System - Database system on women organizations receiving the 

budget support should be established to serve as information for further strategic plan 

for women and family development. 

 

 13) Review of projects / activities under the OWAFD for work integration.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นมาหลัง      

การปฏิรูปโครงสรางระบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีภารกิจหลักในการประสาน

และดําเนินงานดานการสงเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว โดยกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก การสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด ซึ่งการดําเนินงานที่

ผานมานั้น นับไดวาประสบผลสําเร็จไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ สค.ยังไม

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเฉพาะสตรีและครอบครัวเทาที่ควร อันเนื่องมาจาก

ขอจํากัดหลายประการ ไดแก การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ขาดการประสานและการบูรณาการ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมมีหนวยงานในระดับพื้นที่รองรับการดําเนินงานและการสงตอนโยบาย

ที่สําคัญๆ ของรัฐ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโดยเฉพาะในระดับผลผลิตและผลลัพธของ

หนวยงาน  

 

ในการนี้ สค. ไดเห็นความสําคัญของการรวมตัวของคนที่มาจากตัวแทนกลุมตางๆ        

ในชุมชน กลุมเครือขาย กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมอาสาสมัคร กลุมผูนําที่มีบทบาทในชุมชน 

ฯลฯ ดวยการสงเสริมใหเครือขายทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เพื่อรวมกันดูแล 

ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และไดมีการดําเนินงานโดยโครงการ ซึ่งโครงการ

สงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว เปนโครงการหนึ่งที่ตอบสนองภารกิจหลกั

ในการสงเสริมประสานงานระหวางองคกรเครือขายดานสตรีและสถาบันครอบครัว และพัฒนา

ความเขมแข็งขององคกรเครือขายใหสามารถรวมพลังของประชาชนในชุมชนใหเปนเครือขาย      

ที่เขมแข็งและมั่นคง  

 

การดําเนินงานของโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว               

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครือขาย         

และดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว และสังคม ตลอดจนเสริมสราง

ความเขมแข็งใหองคกรสตรีและสถาบันครอบครัวในการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอสตรี ครอบครัว และสังคมในลักษณะองครวม โดยเริ่มสนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ต้ังแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ซึ่งในรอบ 



 

 2 

4 ปแรก (2546-2549) มีกลุมเครือขายสตรีที่ไดรับการสนับสนุนโครงการจํานวน 2,426 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 25,105,050 บาท และภาคที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ

มากที่สุด คือ ภาคกลาง รอยละ 36.7 รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 20.1         

(ดังแผนภูมิที่ 1.1) และในปงบประมาณ 2550-2552 มีกลุมเครือขายสตรีที่ไดรับ การสนับสนุน

โครงการ 1,268 โครงการ จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 14,640,000 บาท และภาคที่

ได รับการสนับสนุนโครงการมากที่ สุด  คือ  ภาคกลาง  รอยละ  32.9  รองลงมา  ไดแก                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 26.9 (ดังแผนภูมิที่ 1.2) ซึ่งในแตละปไดจัดสรรเงินงบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปใหเครือขายสตรีทั่วประเทศอยางตอเนื่องทุกป สําหรับจัดทําโครงการ/

กิจกรรมๆ ละ 6,000 - 10,000 บาท เวนแตคณะกรรมการเห็นสมควร อาจใหเกินกวา 10,000 บาท 

ไดตามความเหมาะสม  

 

แผนภูมิที่ 1.1 สรุปจํานวนโครงการ/งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนโครงการสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี 4 ป (2546 – 2549) 
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เหนือ ตะวันออกเฉยีงเหนือ กลาง ใต กทม.

ภาค

จํานวน โครงการ

งบประมาณ

 
ที่มา: กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง       

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย . สรุปผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี 

ปงบประมาณ 2546-2549. 

 

แผนภูมิที่ 1.2 สรุปจํานวน โครงการ/งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนโครงการสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี 3 ป (2550-2552) 
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เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต กทม.

ภาค

จํานวน โครงการ

งบประมาณ

 
ที่มา : กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง       

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย . สรุปผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี 

ปงบประมาณ 2550-2552. 
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สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รวมกับคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมพลังอํานาจของสตรี             

การสนับสนุนทางสังคมและเครือขายทางสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษา 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว โดยใชรูปแบบ CIPP เปนกรอบใน

การประเมินผลโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อ  

การพัฒนาสตรีและครอบครัวใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาการสนับสนุนของ สค.ในการสงเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนา

เครือขายสตรีและครอบครัวใหเขมแข็ง  

 

2. เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครวั
ในภาพรวม และนําผลการประเมินมาสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 

3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือขาย สงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว และนําผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
 

1.  โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว หมายถึง โครงการ

ที่เกิดขึ้นภายใตนโยบายการสงเสริมการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครือขาย เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว และสังคม             

โดยเครือขายองคกรสตรีจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรมๆ ละ 6,000 - 

10,000 บาท 
 
2. เครือขายสตรี หมายถึง การรวมตัวของสตรีต้ังแต 2 คนขึ้นไปในลักษณะของกลุม

สตรี ชมรมสตรี สมาคมสตรี และอื่นๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว และมีสมาชิกขององคกรไมนอยกวา 50 คน มีรูปแบบ      

การบริหารและการจัดการในลักษณะของคณะกรรมการและไมวาองคกรจะจดทะเบียนเปน       

นิติบุคคลหรือไมก็ตาม ไดแก 
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 1)  กลุมสตรี หมายถึง การรวมตัวกันของสตรีต้ังแต 5 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 

 2)  ชมรม หมายถึง การรวมตัวกันของสตรีต้ังแต 10 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 
 3)  สมาคมสตรี  หมายถึง  การรวมตัวกันของสตรี ต้ังแต  10 คนขึ้นไป  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีระบบการบริหารจัดการในลักษณะ

คณะกรรมการ และไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเรียบรอยแลว 
 
 4) องคกรสตรี หมายถึง กลุมสตรี ชมรมสตรี สมาคมสตรี ที่รวมตัวกันและมีสมาชิก

ขององคกรไมนอยกวา 50 คน มีรูปแบบการบริหารและการจัดการในลักษณะของคณะกรรมการ

และไมวาองคกรจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว หมายถึง  การประเมินผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมโดยใชแบบจําลอง                

การประเมินผลโครงการ CIPP Model ของแดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam)    

ซึ่งประกอบดวย 

 

1) การประเมินบริบทแวดลอม (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมิน

หลักการและเหตุผล ความจําเปนของการดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา ความเหมาะสมของ

เปาหมายโครงการ 

 

2)  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินเพื่อ

พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพยากร ที่ใชใน       

การดําเนินโครงการ เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ เวลา เทคโนโลยี แผนการดําเนินงาน

ตามเปาหมาย 

 

3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) หมายถึง โครงการสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง         
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ใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ไดแก การตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชใน

โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ 

 

4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) หมายถึง การประเมินเพื่อ

เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ไดแก เด็ก/เยาวชน ประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

5)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) หมายถึง การประเมินผลกระทบ

ของโครงการที่มีตอสตรี ตัวแทนกลุมสตรี ผูนําสตรี เครือขายสตรีในระดับทองถิ่น ครอบครัว ชุมชน

และสังคม 
 

4.  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี
และครอบครัว หมายถึง ขอขัดของที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อ      

การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของทําใหโครงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

เปาหมายการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว 
 
5.  แนวทางการพัฒนาโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว หมายถึง การนําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนาเปนแนวทางการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมในปตอไป 
 

ขอบเขตการติดตามประเมินผล 
 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 

การประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว   

ในป 2550 - 2552 ใชแบบจําลองการประเมินผลโครงการตาม CIPP Model ไดแก การประเมิน

บริบทแวดลอม (Context Evaluation : C) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)       

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) การประเมินผลผลิตที่รวมถึงความคุมคาของ

การลงทุน (Product Evaluation : P) และ การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I)       

และนําผลที่ไดมาใชเปนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ขอเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทํางานตอไป 
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ขอบเขตดานพื้นที่ 
 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวในป  2550 - 2552 ทั่วประเทศครอบคลุม  5 ภาคไดแก  ภาคเหนือ  ภาคกลาง              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต เกณฑที่ใชเลือกพื้นที่จากแผนยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 18 จังหวัด (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551) ใชเกณฑสัดสวน      

และระยะหางของพื้นที่ โดยสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับ

ฉลากที่มีการกระจายตัวและมีความเปนตัวแทนของ 18 กลุมจังหวัดและตัวแทนของ 5 ภาค      

จาก 76 จังหวัด ขนาดพื้นที่ตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 15 จังหวัด โดยมีการกระจายตาม

ภาคตางๆ  5 ภาค (ดังภาพที่ 1.1) พื้นที่เปาหมายที่ใชในการศึกษา มีดังตอไปนี้  

 

ภาพที่ 1.1 กลุมจังหวัดจําแนกได 18 กลุม (มติคณะรัฐมนตรี 18 ก.พ.2551) 

15

3

16

18

1
2

17

4

10

12

14 13

7

6

8

15. กลุมจังหวัด ภาคเหนือ
( เชียงใหม  แมฮองสอน  ลําปาง  ลําพูน )

17. กลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2
(ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ อุตรดิตถ)

1. กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1 (กทม. 
นนทบุร ี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุร ี)

10.กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย อุดรธานี  หนองบัวลําภู)

14. กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
(สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ)

6. กลุมจังหวัด ภาคใตฝงอาวไทย
(ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

9. กลุมจังหวัด ภาคตะวันออก
(จันทบุรี ชลบุร ีระยอง ตราด)

18. กลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง 1
(กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี)

2. กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2
(ชัยนาท  ลพบุร ี สิงหบุร ี อางทอง)

4.กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนลาง1
(กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบุร ี สุพรรณบุร ี)

5. กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนลาง 2
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุร ี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

11.กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (นครพนม  มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 1 (รอยเอ็ด  ขอนแกน 
มหาสารคาม   กาฬสินธุ)

13. กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2
(อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร  อุบลราชธานี)

7. กลุมจังหวัด ภาคใตฝงอันดามัน
(ระนอง พังงา  ภูเก็ต กระบี ่ตรัง )

8.กลุมจังหวัด ภาคใตชายแดน
(สงขลา สตูล  ปตตานี  ยะลา นราธิวาส)

9
5

11

(16 ธ.ค. 46)

3.กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก สมุทรปราการ)

16. กลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1

(นาน พะเยา เชียงราย แพร)

 
* จังหวัดที่ขีดเสนใต คือ จังหวัดที่ไดรับการคัดเลือก 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 วิธีการศึกษา 
 

1)  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก รายงานสรุปผลโครงการสงเสรมิ

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี ปงบประมาณ 2550 - 2551 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปงบประมาณ 2552 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

2)  การศึกษาการประเมินผลตาม CIPP Model เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการ

สงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งมีองคประกอบของแนวคิดและรูปแบบ     

การประเมินแบบ CIPP ที่เพิ่มความสําคัญกับการประเมินผลกระทบ (Impact - I) ในที่นี้จะเรียกวา

เปน CIPPI Model ประกอบดวย การประเมินบริบทแวดลอม (Context Evaluation : C)           

การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : 

P) การประเมินผลผลิตที่รวมถึงความคุมคาของการลงทุน (Product Evaluation : P)                

และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) 

 

3)  การสนทนากลุม (Focus Group) ผูใหขอมูล ซึ่งประกอบดวย 

 

 3.1)  คณะกรรมการระดับจังหวัด จํานวน 3 - 5 คน (ชุดปจจุบัน อยางนอย 3 คน 

จาก เจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด /

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ประธานสตรี ผูแทนจากภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น) รวม 45 - 

75 คน    

  

 3.2)   เครือขายสตรี (ปงบประมาณ 2550 - 2552) ปละ 1-3 เครือขายๆ ละ 2 - 3 คน/

ปงบประมาณ รวม 18 - 27 คน x 15 จังหวัด รวม 270 – 405 คน พิจารณาจากโครงการ               

ที่ดําเนินงาน ไดแก โครงการเกี่ยวกับสตรี โครงการเกี่ยวกับครอบครัว (ดังตารางที่ 1.1) 

  

 3.3)  ผูรับผิดชอบโดยตรงจากสวนกลาง (สค.) รวมเปนผูสังเกตการณ 
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 ตารางที่ 1.1 จํานวนกลุมตัวอยางที่เขารวมการประเมินผล จําแนกตามรายภาคและ     

รายจังหวัด 

 

ภาค/จังหวัด 

คณะกรรมการ
พิจารณา
กล่ันกรอง

โครงการจงัหวดั 

กพสจ. กพสอ. กพสต. 
กลุม/
ชมรม/
สมาคม 

รวม 
เจาหนาที ่

สค. 

ภาคเหนือ 
-สุโขทัย 

 

3 

 

2 

 

11 

 

- 

 

3 

 
19 

 

2 

-พิจิตร 4 2 13 - - 19 2 

-เชียงใหม 5 - - - 17 22 4 

รวม 12 4 24 - 20 60 * 
ภาคกลาง 
-นครนายก 

 

5 

 

3 

 

2 

 

4 

 

4 

 
18 

 

4 

-สมุทรสงคราม 2 - 1 - 10 13 6 

-นนทบุรี 4 5 - - 17 26 2 

-สิงหบุรี 4 - 13 - - 17 5 

รวม 15 8 16 4 31 74 * 
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-รอยเอ็ด 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

5 

 
 

17 

 

 

3 

-ศรีสะเกษ 2 - 19 - - 21 3 

-มุกดาหาร 3 2 12 - - 17 5 

-หนองคาย 3 1 14 - - 18 6 

รวม 12 5 51 - 5 73 * 
ภาคตะวันออก 
-จันทบุรี 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

- 

 
9 

 

5 

รวม 2 2 1 4 - 9 * 
ภาคใต 
-พังงา 

 

5 

 

1 

 

- 

 

7 

 

- 

 
13 

 

4 

-นครศรีธรรมราช 4 - - 4 6 14 4 

-ปตตานี 4 2 - 15 - 21 7 

รวม 14 3 - 26 6 48 * 
รวมทั้งหมด 55 22 91 34 62 264 * 

 หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง หนวยนับซ้ําที่ไมนับรวม 
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แผนการดําเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและ
ครอบครัว  
 
 ตารางที่ 1.2 แผนการดําเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรี

และครอบครัว 
 

เดือน/ป 2553 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ประชุมปรึกษาหารือระหวางทีมที่ปรึกษากับ
เจาหนาที่ของ สค. 

         

2. ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนประเมินผล

โครงการ 

         

3. ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ          

4. จัดทําเครื่องมือการประเมินผลโครงการ          

5. ประชุมเจาหนาที่ สค.เพื่อแจงกรอบแนวคิดการ
ประเมินผล ขอบเขต การดําเนินงานและแผนงาน
การติดตามประเมินผล 

         

6. ปรับปรุงและแกไขเครื่องมือการประเมินผล          

7.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม ในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 15 จังหวัด 

         

 ภาคเหนือ : พิจิตร  สุโขทัย  เชียงใหม          

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   :  ศรีสะเกษ   

   รอยเอ็ด  หนองคาย  มุกดาหาร 

         

• ภาคกลาง   :  สมุทรสงคราม  นนทบุรี  นครนายก  

สิงหบุรี  

         

• ภาคตะวันออก  : จันทบุรี          

• ภาคใต  : นครศรีธรรมราช  พังงา  ปตตานี          

8. การรายงานความกาวหนาการประเมินผล

โครงการฯ 

         

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอผลการประเมินให
ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. /สงรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

         

10.จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัย          

11. สงรายงานผลการศึกษาวิจัย           
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วิธีการติดตามประเมินผล 
 

1)  จัดทําแผนการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี

และครอบครัวในภาพรวม ในรูปแบบเอกสารและดําเนินการติดตามและประเมินผลตามโครงการ

ดังกลาวในปงบประมาณ 2550 - 2552 ในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 15 จังหวัด ดังนี้   
 

• ภาคเหนือ : พิจิตร สุโขทัย เชียงใหม 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ รอยเอ็ด หนองคาย มุกดาหาร 

• ภาคกลาง  :  สมุทรสงคราม นนทบุรี นครนายก สิงหบุรี  

• ภาคตะวันออก : จันทบุรี 

• ภาคใต : นครศรีธรรมราช พังงา ปตตานี 

 

2)  จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

จํานวน 1 คร้ัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยที่มีความเหมาะสม โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมไมนอยกวา 15 คน 

ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. ที่เกี่ยวของ เพื่อแจงกรอบ ขอบเขตการดําเนินงาน        

และแผนกําหนดการออกพื้นที่ ติดตามประเมินผล ใหผู เขาประชุมพิจารณา รวมทั้งจัดทํา

เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม ซึ่งตองมีลายมือชื่อของผูเขารวมประชุมและภาพถายระหวาง

การประชุม 

 

3)  จัดทําเครื่องมือการประเมินผลโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี         

และครอบครัว นําเสนอเครื่องมือการประเมินตอเจาหนาที่ สค. และผูเกี่ยวของ เพื่อใหขอเสนอ    

ตอการปรับปรุงแกไข และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาการประเมินผล เพื่อใหคณะที่ปรึกษา

นํามาปรับปรุงและแกไขเครื่องมือการประเมินผลโครงการ 

 

4)  ประสานงานกับพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมกลุมยอย   

เพื่อเตรียมกลุมตัวอยางที่กําหนดไวใหเขารวมประชุมกลุมยอย กรณีที่พื้นที่ไมพรอมก็จะมี              

การปรับเปลี่ยนวัน เวลาใหม เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถเขารวมเวทีสนทนากลุมยอยได 
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5)  จัดการสนทนากลุม (Focus Group) ใน 5 ภาค 15 จังหวัด ดังนี้ 

 

 1.  ภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดสุโขทัย พิจิตร เชียงใหม จัดสนทนากลุมระหวาง

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2553  

 

 2.  ภาคกลาง ประกอบดวย 4 จังหวัด ดังตอไปนี้ 

 

  - นครนายก   จัดสนทนากลุม  วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 

  - สมุทรสงคราม   จัดสนทนากลุม   วันที่ 17 มิถุนายน 2553 

  - นนทบุรี   จัดสนทนากลุม  วันที่ 24 มิถุนายน 2553 

  - สิงหบุรี   จัดสนทนากลุม  วันที่ 28 มิถุนายน 2553 

 

 3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย พื้นที่อีสานตอนบน ตอนกลาง และ    

ตอนใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร และ หนองคาย จัดสนทนากลุม

ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2553 

 

 4.  ภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จัดสนทนากลุม วันที่ 23 กรกฎาคม 

2553 

 

 5.  ภาคใต ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงา นครศรีธรรมราช และปตตานี 

จัดสนทนากลุม ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 (ดังภาพที่ 1.2 ) ดังนี้ 
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 ภาพที่ 1.2 พื้นที่การจัดสนทนากลุม 5 ภาค จําแนกตามรายจังหวัด 

 
ภาคเหนือ

2. สุโขทัย : 10 พ.ค.

3. พิจิตร : 11 พ.ค.

4. เชียงใหม : 12 พ.ค.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. รอยเอด็ : 31 พ.ค.

6. ศรีสะเกษ : 1 มิ.ย.

7. มุกดาหาร : 2 มิ.ย.

8. หนองคาย : 3 มิ.ย.

ภาคตะวันออก

15. จันทบรุี : 23 ก.ค.53

ภาคกลาง

1.นครนายก : 6 พ.ค.53

9.สมุทรสงคราม : 17 มิ.ย.

10. สิงหบรุี : 28 มิ.ย.

11.นนทบรุี : 29 มิ.ย.

ภาคใต

12. พังงา : 12 ก.ค.

13. นครศรีธรรมราช : 13 ก.ค.

14. ปตตานี : 14 ก.ค.

 
 

6)  จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผลการศึกษา  จํานวน  1 คร้ัง  ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยที่มีความเหมาะสม โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมจํานวนไมนอยกวา 20 คน ประกอบดวย

ผูบริหารและเจาหนาที่ สค. ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการศึกษา ใหกับผูบริหารและเจาหนาที ่สค. 

ทราบ และใหผูเขารวมประชุมพิจารณากอนดําเนินการผลิตเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา เพือ่สง

มอบให สค. รวมทั้งจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตองมีลายมือชื่อของ

ผูเขารวมและภาพถายระหวางการประชุม 

 

7)  จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริม

เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตลอดจนปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนว

ทางการผลักดันการดําเนินกิจกรรมใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานนโยบายและดานการปฏิบัติใน

การดําเนินงาน พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลโปรแกรม PDF ลงในแผนซีดีรอม 
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เครื่องมือที่ใชการศึกษา 
 

แบบประเมินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ป 2550-2552  

ที่มีประเด็นคําถามการสนทนากลุม (Focus Group)   
 
สวนที่ 1 การสนับสนุนโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 
 
สวนที่ 2 การประเมิน CIPP ประกอบดวย 

 

 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) ประกอบดวย 

1. ที่มาของโครงการ 
2. ความจําเปนของโครงการ 
3. ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ 

 
การประเมินปจจัยนาํเขา (Input Evaluation : I) ประกอบดวย 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

2. ความพรอมของทรัพยากร  เชน  ผูนํา/แกนนําสตรี/คณะกรรมการสตรี  

งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  วัสดุ

อุปกรณ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยี และแผนการ

ดําเนินงานโครงการ 

3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ประกอบดวย 

1. กิจกรรมที่จัด 

2. เวลาการจัดกิจกรรม 

3. ทรัพยากรของโครงการ 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

5. การประชาสัมพันธ 
6. การมีสวนรวมของหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ประกอบดวย 

1. จํานวนคนที่เขารวมโครงการ 
2. จํานวนหนวยงานภาคีที่เขารวม 

3. ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ/หนวยงาน 

4. ความคุมคาของโครงการ 
 

การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ประกอบดวย 

1. ชีวิตครอบครัวของผูนําสตรี/สมาชิกลุมสตรี/เครือขาย/ชุมชน 

2. สถานะทางสังคม 

3. บทบาทและหนาที่ของผูนําสตรี 
 

สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขาย
เพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว   

 

1.  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

2.  แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แตละประเด็นตามกรอบ CIPP Model ใน

ภาพรวม 

  
การเสนอผลการศึกษา 
 
 การจัดทําเปนรายงานและนําเสนอผลการประเมินโครงการใหกับหนวยงาน เพื่อนําผลไป

ใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายสตรีตอไป 

 

 

 



บทที่ 2 
 

แนวคิดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว  
 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ระหวาง

ปงบประมาณ 2550-2552 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
(1) ปงบประมาณ 2550 
 

1) โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  
 

 รัฐบาลมีนโยบายสรางสังคมเขมแข็งเพื่อใหคนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยาง

สมานฉันทบนพื้นฐานคุณธรรม โดยเนนการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของ

คนในชาติ การสรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม และการสงเสริมใหทุก

ภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) มีภารกิจในการพัฒนาสังคมและเสริมสราง

ความมั่นคงของมนุษย ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมในป 2550 ประกอบดวย               

3 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรสังคมไมทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง และยุทธศาสตรสังคม

คุณธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตองเกิดความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาค

สวน โดยเฉพาะภาคประชาชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อนําพาสังคมไปสูสังคมที่ดี

งามและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 

  

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริมความเสมอภาค

หญิงชายและการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรใหสอด

รับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงฯ ในการสรางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

และมั่นคง ดวยการสงเสริมและเปนกลุมที่มีการทํางานใกลชิดกับชุมชน โดยการสนับสนุน

งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกกลุม/องคกรสตรี เพื่อใหจัดกิจกรรมดานการพัฒนา 
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ปองกันและแกไขปญหาดานสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน สงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวม         

ในการสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง เปนสังคมที่ดีงามและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 
 
2)  วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครือขาย 

และดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

 2.  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรีและสถาบันครอบครัว         

ในการเฝาระวังปองกัน แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตรี ครอบครัว และสังคมในลักษณะองครวม 

  

 3.  เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม     

ใหเขมแข็งและมั่นคง 

 
3) เปาหมายของโครงการ 
 

 กลุมสตรี/องคกรสตรี จํานวน 400 กลุม ใน 75 จังหวัด ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา การปองกัน

และแกไขปญหาดานสตรี ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรี มีสวน

รวมในการสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็งมั่นคงอยางยั่งยืน 

 
4) ขั้นตอนการดําเนินโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  
 

 โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  มี ข้ันตอนการดําเนินงาน          

แบงออกเปน 2 สวน คือ การดําเนินงานของ สค. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด (พมจ.) 
 
 4.1 การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว) 
 

  1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อกําหนดกรอบ

กิจกรรมการดําเนินงานประจําป 
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  2) ขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ดําเนินงานตามโครงการ 

 

  3) แจงโครงการและกรอบกิจกรรมประจําปใหจังหวัดทราบ 

  

  4) โอนเงินสนับสนุนใหจังหวัดตามเกณฑที่จัดการเงินอุดหนุน เพื่อจัดสรร

ใหแกกลุมสตรีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินโครงการตามมติของคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด 

 

  5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงการที่องคกรสตรีในกรุงเทพขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และในสวนที่องคกรสตรี        

จากจังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง 

 

  6) ขออนุมัติเบิกจายงบประมาณใหแกกลุมองคกรสตรีที่ ได รับอนุมัติ

โครงการ 

 

  7) ประสานฝายคลัง กองกลาง เบิกจายงบประมาณใหกลุมสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและโอนเงินงบประมาณให พมจ. เพื่อเบิกจายใหกับองคกรสตรีที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

   

  8) องคกรสตรีในกรุงเทพมหานครเดินทางไปรับเงินที่ สค. 

 

  9) สรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผลตอปลัดกระทรวง        

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูเกี่ยวของ 
 
 4.2 การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด (พมจ.) 
   

  1) ประชาสัมพันธโครงการใหกลุม/องคกรสตรีในจังหวัดทราบ เพื่อจัดทํา

โครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 
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  2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด         

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เครือขายองคกรสตรีขอสนับสนุนงบประมาณ 

 

  3) สงสําเนาโครงการที่ผานมาพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให สค.

ทราบ 

 

  4) เบิกจายเงินงบประมาณใหกับองคกรสตรีที่ ได รับการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

  5) ติดตามดูแล และใหคําแนะนําการดําเนินงานโครงการขององคกรสตรี    

ที่ไดรับการสนับสนุน 

 

  6) รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กําหนดและรวบรวมแบบ

รายงานผลขององคกรสตรีให สค.ทราบ 
 
5)  กรอบกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนา

สตรี  
 

1.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานครอบครัว เพื่อใหสถาบันครอบครัวซึ่งเปน

สถาบันหลักของสังคมมีบทบาทสําคัญในการสรางพลังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางการมีวิถี

ชีวิตอยางพอเพียงใหแกสมาชิกอันจะเปนการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชน                   

มีความเขมแข็ง สังคมมีความสุข และมีความเอื้ออาทร ไมทอดทิ้งกัน เชน การจัดคายครอบครัว    

การจัดกิจกรรมสงเสริมพลังความดี เพื่อสตรีและครอบครัว การจัดเวทีเรียนรูดานครอบครัว การจัด

กิจกรรมวันครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี การออกหนวยเยี่ยมเยียน

ชวยเหลือครอบครัวที่ประสบปญหา เปนตน 

 

2.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อใหสตรี       

มีศักยภาพ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(เวนกิจกรรมดานอาชีพ) และมีความรู มีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการปกครอง

เพิ่มข้ึน เชน การอบรมใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสรางศักยภาพและทักษะแกสตรี

ทุกครอบครัว การจัดกิจกรรมวันสําคัญของสตรี เปนตน 
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6)  เกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  
  

 หลักเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 4,880,000 บาท แบงเปน      

2 สวน ดังนี้ 

 

 1.  เงินงบประมาณ จํานวน 480,000 บาท สําหรับ สค.เปนผูอนุมัติและเบิกจาย 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายองคกรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 

 

 2.  เงินงบประมาณ จํานวน 4,400,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย 75 จังหวัด เปนผูเบิกจาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายองคกร

สตรีในจังหวัด ดังนี้ 

 

  1) จังหวัดปกติ จํานวน 27 จังหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ 50,000 บาท       

รวมเปนเงิน 1,350,000 บาท ไดแก จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ ชลบุรี ตรัง นครพนม นาน 

ประจวบคีรีขันธ พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหาร มหาสารคาม ระนอง ระยอง ราชบุรี เลย 

สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมทุรสงคราม สระแกว หนองคาย หนองบัวลําภู 

และ อํานาจเจริญ 

 

  2)  จังหวัดที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

จัดสรรใหจังหวัด 70,000 บาท รวมเปนเงิน  210,000 บาท  ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา            

และนราธิวาส 

 

  3)  จังหวัดที่ประสบอุทกภัยรุนแรง จํานวน 14 จังหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ 

70,000 บาท รวมเปนเงิน 980,000 บาท ไดแก จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี 

ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี          

และนครปฐม 

 

  4)  จังหวัดที่ประสบอุทกภัยไมรุนแรง จํานวน 31 จังหวัด จัดสรรใหจงัหวดัละ 

60,000 บาท รวมเปนเงิน 1,860,000 บาท ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน 

ลําปาง แพร พะเยา อุตรดิตถ เพชรบูรณ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร นครนายก ฉะเชิงเทรา 
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ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี บุรีรัมย นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร 

อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพังงา 
 
(2)  ปงบประมาณ 2551 
 

1) โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  
 

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยาง

สมานฉันทบนพื้นฐานคุณธรรม โดยเนนการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของ

คนในชาติ การสรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม และการสงเสริมให      

ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) มีภารกิจในการพัฒนาสังคม        

และเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมในป 2550 

ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรสังคมไมทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง        

และยุทธศาสตรสังคมคุณธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตองเกิดความรวมมือ     

ของภาคีเครือขายทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม       

เพื่อนําพาสังคมไปสูสังคมที่ดีงามและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 

 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริมความเสมอ

ภาคหญิงชายและการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรให      

สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงฯ ในการสรางครอบครัว ชุมชน และสังคมให

เขมแข็งและมั่นคง ดวยการสงเสริมและเปนกลุมที่มีการทํางานใกลชิดกับชุมชน โดยการสนับสนุน

งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกกลุม/องคกรสตรี เพื่อใหจัดกิจกรรมดานการพัฒนา 

ปองกันและแกไขปญหาดานสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวม    

ในการสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง เปนสังคมที่ดีงามและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 

 

 จากการดําเนินโครงการที่ผานมาไดสนับสนุนใหกลุม/องคกรสตรีในพื้นที่          

ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสตรี ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเปน    

การสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายที่เขมแข็งและเปนพลังสําคัญใน    

การเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาดานสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็งมั่นคงและ
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อยูเย็นเปนสุข จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีตอเนื่อง เพื่อให

กลุม/องคกรสตรีเกิดการรวมกลุมเชื่อมโยงเปนเครือขายที่เขมแข็งตอเนื่องในการเฝาระวัง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะปญหาที่มีผลกระทบตอเด็ก สตรี ครอบครัว        

และชุมชน ซึ่งจะสงผลใหสังคมไทยโดยรวมมีความเขมแข็งมั่นคงและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน

ตลอดไป 

 
2)  วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขององคกรสตรีเปนเครือขาย 

และดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

 2.  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรีและสถาบันครอบครัวใน  

การเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตรี ครอบครัว และสังคมในลักษณะองครวม 

 

 3.  เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให

เขมแข็งและมั่นคง 

 
3)  เปาหมายของโครงการ 
 

 กลุมสตรี/องคกรสตรี จํานวน 400 กลุม ใน 75 จังหวัด ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา การปองกัน

และแกไขปญหาดานสตรี ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรี มีสวน

รวมในการสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็งมั่นคงอยางยั่งยืน 

 
4)  ขั้นตอนแนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนา

สตรี  
 

 โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  มี ข้ันตอนการดําเนินงาน            

แบงออกเปน 2 สวน คือ การดําเนินงานของ สค. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด (พมจ.) 
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 4.1 การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) 

  

  1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อกําหนดกรอบ

กิจกรรมการดําเนินงานประจําป 

 

  2)  ขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ดําเนินงานตามโครงการ 

 

  3)  แจงโครงการและกรอบกิจกรรมประจําปใหจังหวัดทราบ 

   

  4) โอนเงินสนับสนุนใหจังหวัดตามเกณฑที่จัดการเงินอุดหนุน เพื่อจัดสรร

ใหแกกลุมสตรีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินโครงการตามมติของคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด 

 

  5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงการที่องคกรสตรีในกรุงเทพขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และในสวนที่องคกรสตรีจาก

จังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง 

 

  6)  ขออนุมัติเบิกจายงบประมาณใหแกกลุมองคกรสตรีที่ ได รับอนุมัติ

โครงการ 

 

  7)  ประสานฝายคลัง กองกลาง เบิกจายงบประมาณใหกลุมสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและโอนเงินงบประมาณให พมจ. เพื่อเบิกจายใหกับองคกรสตรีที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

 

  8) องคกรสตรีในกรุงเทพมหานครเดินทางไปรับเงินที่ สค. 

 

  9) สรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผลใหปลัดกระทรวง        

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูเกี่ยวของทราบ 
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 4.2 การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด (พมจ.) 
 

  1) ประชาสัมพันธโครงการใหกลุม/องคกรสตรีในพื้นที่ทราบ เพื่อจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมตามกรอบกิจกรรมที่กําหนด โครงการ/กิจกรรมละ 5,000 – 10,000 บาท       

หรือมากกวาตามความเหมาะสม 

 

  2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด          

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่เครือขายองคกรสตรีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ       

โดยพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณใหกลุม/องคกรสตรี โครงการกิจกรรมละ 5,000 – 

10,000 บาท หรือมากกวาตามความเหมาะสม 

 

  3) สงสําเนาโครงการที่ผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการฯ ให สค.

ทราบ 

 

  4) เบิกจายเงินตามงบประมาณใหกลุม/องคกรสตรี ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

  5) ติดตาม ดูแล ใหคําแนะนํา และรวมดําเนินงานโครงการของกลุม/องคกร

สตรีที่ไดรับการสนับสนุน 

 

  6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่ สค. กําหนด   

และรวบรวมแบบรายงานผลของกลุม/องคกรสตรีให สค.ทราบ 

 
 5)  กรอบกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนา
สตรี  
 

  1.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพและทักษะแกสตรี เพื่อให

สตรีเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการปกครองเพิ่มมากขึ้น เชน การอบรมให

ความรูดานการเมืองทองถิ่นแกสตรี การจัดอบรมใหความรูเร่ืองบทบาทหญิงชาย (Gender)       
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แกสตรี การจัดอบรมใหความรูเร่ืองสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสตรี การจัดกิจกรรมวันสําคัญ

ของสตรี การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความเปนผูนําแกสตรี เปนตน 

 

  2.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานครอบครัว เพื่อใหสถาบันครอบครัวมีบทบาท

สําคัญในการสรางพลังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางการมีชีวิตอยางพอเพียงใหแกสมาชิก 

อันจะเปนการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง สังคมมีความสุข ไมทอดทิ้ง 

หวงใยตอกัน เชน การจัดคายครอบครัว การจัดเวทีการเรียนรูดานครอบครัว การจัดกิจกรรม       

วันครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี การจัดกิจกรรมการสงเสริมพลัง  

ความดี เปนตน 
 
 6) เกณฑการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
  
  หลักเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุน จํานวน 4,880,000 บาท แบงเปน 2 สวน 

ดังนี้ 

 

  1. เงินงบประมาณ จํานวน 640,000 บาท สําหรับ สค.เปนผูอนุมัติและเบิกจาย 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายองคกรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 

 

  2.  เงินงบประมาณ จํานวน 4,240,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 75 จังหวัด เปนผูอนุมัติและเบิกจาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม        

ของเครือขายองคกรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนภูมิภาค ดังนี้ 

    

   1) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3-9 อําเภอ จํานวน 35 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 50,000 บาท รวมเปนเงิน 1,750,000 บาท ไดแก จังหวัดกระบี่ ชัยนาท ชุมพร 

ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา 

พิษณุโลก เพชรบุรี แพร ภูเก็ต มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ระนอง ระยอง ลําพูน สตูล อางทอง 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย หนองบัวลําภู อุตรดิตถ 

อุทัยธานี และอํานาจเจริญ 

 

   2)  จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10-20 อําเภอ จํานวน 30 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 60,000 บาท รวมเปนเงิน 1,800,000 บาท ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ 
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กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตรัง นครพนม นครสวรรค นาน พทัลงุ เลย 

พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ มหาสารคาม รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง สกลนคร สงขลา 

สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย และอุดรธานี 

 

   3)  จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ 21 อําเภอ/กิ่งอําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 70,000 บาท รวมเปนเงิน 490,000 บาท ไดแก จังหวัดขอนแกน เชียงใหม 

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

 

   4)  จัดสรรใหจังหวัดที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนเงิน 200,000 บาท ดังนี้ 

 

    - ยะลา   เปนเงิน  60,000 บาท 

    - ปตตานี เปนเงิน   70,000 บาท 

    - นราธิวาส เปนเงิน  70,000 บาท 
    
 (3)  ปงบประมาณ 2552 
 
  1) โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว  
    

   สังคมไทยในปจจุ บันเปนสั งคมที่มีความซับซอนและเกิดปญหาสังคม                 

ที่หลากหลาย อาทิ ปญหาครอบครัวแตกแยก ความรุนแรงในครอบครัว เด็กและผูสูงอายุ           

ถูกทอดทิ้ง เด็กและสตรีตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย ปญหายาเสพติด อบายมุข 

อาชญากรรม ความยากจน ความมั่นคง และปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม 

รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตโดยมุงสราง

ความมั่นคงของชีวิตและสังคม ดวยการสรางสังคมเรียนรูตลอดชีวิต สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาท

ในการสรางกระบวนการเรียนรูของประชาชนในพื้นที่  เพื่อสรางความมั่นคงของชุมชน              

สรางหลักประกันความมั่นคง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ     

และผูดอยโอกาส โดยขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิ

เด็ก สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบอยางเด็ดขาด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   

ของมนุษย มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคมและเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสอดรับนโยบายรัฐบาล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตร
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การพัฒนาสวัสดิการและสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ยุทธศาสตรสงเสริมการขับเคลื่อน   

การพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาสังคม ยุทธศาสตรเสริมพลังและสรางการมีสวนรวม          

และยุทธศาสตรสังคมคุณธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตองเกิดความรวมมือ     

ของภาคีเครือขายทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพื่อนําพาสังคมไทยไปสูสังคมที่ดีงาม

และอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน 

 

   สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริมความเสมอ

ภาคหญิงชาย และการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร   

ใหสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ ในการสรางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

และมั่นคง ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวม        

ในการดําเนินการ โดยเฉพาะกลุม/องคกรสตรี ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมที่มีการทํางาน

ใกลชิดกับชุมชนรูขอเท็จจริง สภาพปญหาและความตองการของชุมชนเปนอยางดี และเปน

เครือขายสําคัญที่ชวยผลักดันภารกิจของ สค.ใหบรรลุตามเปาหมายได แตทั้งนี้กลุม/องคกรสตรี    

มีทรัพยากรไมเพียงพอที่จะดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น สค.จึงไดสนับสนุนงบประมาณ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ใหแกกลุม/องคกรสตรี เพื่อใหจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา 

ปองกันและแกไขปญหาดานสตรีและครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยไดดําเนินการตอเนื่องมา

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2546 

 

   จากการติดตามประเมินผล พบวา การดําเนินงานที่ผานมาไดสนับสนุนใหกลุม/

องคกรสตรีไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสงเสริม

ใหกลุม/องคกรสตรีมีความรูและทักษะสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนากระบวนการเรียนรู 

และเกิดความรวมมือเปนเครือขายที่เขมแข็งและเปนกําลังสําคัญในการเฝาระวัง ปองกัน          

และแกไขปญหาดานสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหปญหาตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะปญหาที่มี

ผลกระทบตอเด็ก สตรีและครอบครัวลดลง จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อ   

การพัฒนาสตรีและครอบครัวตอเนื่อง เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหกลุม/องคกรสตรีมีบทบาท           

มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพสตรี การเสริมสรางสถาบันครอบครัวให

เขมแข็ง และการเสริมสรางเครือขายในการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

โดยเฉพาะปญหาที่มีผลกระทบตอสตรี ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะสงผลใหสังคมไทยโดยรวมมี

ความเขมแข็งมั่นคงและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนตลอดไป 
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  2) วัตถุประสงคของโครงการ 
 

   1.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของสตรี เปนเครือขาย         

และดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสตรี ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

   2.  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม/องคกรสตรีในการเฝาระวัง ปองกันและ

แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสตรี ครอบครัว และสังคมในลักษณะองครวม 

 

   3.  เพื่อสงเสริมใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคมให

เขมแข็งและมั่นคง 
 
  3) เปาหมายของโครงการ 
 

   กลุม/องคกรสตรี จํานวน  300 กลุม  ใน  75 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร        

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชน         

ตอการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหาดานสตรี ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริม    

ใหกลุม/องคกรสตรีมีสวนรวมในการสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็งมั่นคงยั่งยืน 
 
  4) ขั้นตอนแนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนา
สตรี  
    

   โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี  มี ข้ันตอนการดําเนินงาน           

แบงออกเปน 2 สวน คือ การดําเนินงานของ สค. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด (พมจ.) 
 
   4.1 การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) 
   

    1)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อกําหนดกรอบ

กิจกรรมการดําเนินงานประจําป 
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    2)  ขออนุมัติผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ดําเนินงานตามโครงการ 

 

    3)  แจงโครงการและกรอบกิจกรรมประจําปใหจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ทราบ 

 

    4) โอนเงินสนับสนุนใหจังหวัดๆ ละ 50,000 / 60,000 / 70,000 บาท      

ตามเกณฑที่จัดการเงินอุดหนุน เพื่อจัดสรรใหแกกลุมสตรีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดําเนิน

โครงการตามมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด 

 

    5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงการที่องคกรสตรีในกรุงเทพขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และในสวนที่องคกรสตรีจาก

จังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง 

 

    6) ขออนุมัติเบิกจายงบประมาณใหแกกลุมองคกรสตรีที่ ได รับอนุมัติ

โครงการ 

   

    7)  ประสานฝายคลัง กองกลาง เบิกจายงบประมาณใหกลุมสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและโอนเงินงบประมาณให พมจ. เพื่อเบิกจายใหกับองคกรสตรีที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

 

    8) องคกรสตรีในกรุงเทพมหานครเดินทางไปรับเงินที่ สค. 

 

    9) สรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผลใหปลัดกระทรวง        

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูเกี่ยวของทราบ 
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   4.2 การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด (พมจ.) 
 

    1) ประชาสัมพันธโครงการใหกลุม/องคกรสตรีในพื้นที่ทราบ เพื่อจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมตามกรอบกิจกรรมที่กําหนด โครงการ/กิจกรรมละ 6,000 – 10,000 บาท        

หรือมากกวาตามความเหมาะสม 

 

    2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด         

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่เครือขายองคกรสตรีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ       

โดยพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณใหกลุม/องคกรสตรี โครงการกิจกรรมละ 6,000 – 

10,000 บาท หรือมากกวาตามความเหมาะสม 

 

    3) สงสําเนาโครงการตามแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.1) ที่ผาน       

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการฯ ให สค.ทราบ 

 

    4) เบิกจายเงินตามงบประมาณใหกลุม/องคกรสตรี ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

    5) ติดตาม ดูแล ใหคําแนะนํา และรวมดําเนินงานโครงการของกลุม/องคกร

สตรีที่ไดรับการสนับสนุน 

 

    6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่ สค. กําหนดตาม

แบบรายงานผล (แบบ สค.2) และรวบรวมแบบรายงานผลของกลุม/องคกรสตรีให สค.ทราบ 
 
  5) กรอบกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนา
สตรีและครอบครัว  
 

   1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพและทักษะแกสตรี      

ดานการปรับเจตคติความเสมอภาคหญิงชาย การบริหารจัดการองคกรใหเขมแข็ง การสงเสริม

สนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาสังคม การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง     

เชน การอบรมใหความรูดานการเมืองแกสตรี การจัดกิจกรรมวันสําคัญของสตรี การอบรม       



 

 30 

การเขียนโครงการแกผูนําสตรี การใหความรูเร่ืององคกรสาธารณประโยชน การจัดอบรมใหความรู

เร่ืองสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสตรี การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพแกคณะกรรมการสตรี        

ทุกระดับ เปนตน 

 

   2.  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานครอบครัว เพื่อใหสถาบันครอบครัวมีบทบาท

สําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัว เสริมสรางพลังคุณธรรม จริยธรรม 

และการมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงใหแกสมาชิก อันจะเปนการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชน

มีความเขมแข็ง สังคมมีความสุข ไมทอดทิ้งกัน หวงใยกัน เชน การจัดคายครอบครัว การจัดเวที

เรียนรูดานครอบครัว การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

การจัดกิจกรรมการสงเสริมพลังความดี การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสรางความสัมพันธและ

ความอบอุนในครอบครัว การจัดอบรมเตรียมความพรอมกอนมีครอบครัว การจัดกิจกรรมรณรงค

การใชเวลาในครอบครัวอยางมีคุณภาพ เปนตน 
 
   6) เกณฑการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

  หลักเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุน จํานวน 4,880,000 บาท แบงเปน 2 สวน 

ดังนี้ 

 

  1. งบประมาณ 630,000 บาท สําหรับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว  (สค . )  เปนผูอนุมั ติและเบิกจาย  เพื่ อสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายสตรี                     

ในกรุงเทพมหานคร 

 

   2. งบประมาณ จํานวน 4,250,000 บาท สําหรับสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 75 จังหวัด เปนผูอนุมัติและเบิกจาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม        

ของเครือขายองคกรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนภูมิภาค ดังนี้ 

 

    1) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 3-9 อําเภอ จํานวน 35 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 50,000 บาท ไดแก จังหวัดภูเก็ต สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครนายก 

ระนอง นนทบุรี สมุทรปราการ สิงหบุรี หนองบัวลําภู ตราด นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี 

มุกดาหาร แมฮองสอน สตูล อางทอง อํานาจเจริญ กระบี่ ชัยนาท ชุมพร ประจวบคีรีขันธ พังงา 

เพชรบุรี แพร ระยอง ลําพูน อุทัยธานี ตาก พะเยา พิษณุโลก ยโสธร สระแกว สุโขทัย และอุตรดิตถ 
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    2) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 10-12 อําเภอ จํานวน 30 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 60,000 บาท ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตรัง ราชบุรี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทลุง เพชรบูรณ ลพบุรี นครพนม พิจิตร กาญจนบุรี มหาสารคาม ลําปาง 

สระบุรี เลย นครสวรรค นาน ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา สงขลา สุรินทร หนองคาย กาฬสินธุ 

เชียงราย สกลนคร สุราษฎรธานี รอยเอ็ด และอุดรธานี 

 

    3) จังหวัดที่มีจํานวนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 21 อําเภอขึ้นไป จํานวน 7 จังหวัด 

จัดสรรใหจังหวัดละ 70,000 บาท ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย เชียงใหม 

ขอนแกน อุบลราชธานี และนครราชสีมา 

 

    4) จังหวัดที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต  

จัดสรรใหจังหวัดละ 70,000 บาท ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส 

  

  จากการเปรียบเทียบโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี ระหวางป 2550-

2552 พบวา มีความแตกตางในหลายประเด็น อันเนื่องมาจากการพัฒนา ปรับปรุงแนวทาง        

ใหสอดคลอง เหมาะสมกับการดําเนินงาน ดังนี้  

 

  1. ชื่อโครงการ พบวา ชื่อโครงการในปงบประมาณ 2550-2551 ใชชื่อโครงการวา 

“โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี” ตอมา ปงบประมาณ 2552 ไดเพิ่มเติมคําวา   

“และครอบครัว” เปน “โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว”  

 

  2. เปาหมายของโครงการ พบวา ปงบประมาณ 2550-2551 กําหนดกลุมเปาหมาย 

จํานวน 400 กลุม ใน 75 จังหวัด แตในปงบประมาณ 2552 ทาง สค. กําหนดกลุมเปาหมาย     

เปน 300 กลุมใน 75 จังหวัด  

 

  3. กรอบกิจกรรม  มีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณในแตละป          

(ตามรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน) 
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  4. เกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไดแก  

 

   1)  จํานวนเงินงบประมาณที่จัดสรรสําหรับ พมจ. ในแตละปมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ ปงบประมาณ 2550 งบประมาณสนับสนุนเปนจํานวน 4,400,000 บาท ตอมา

ปงบประมาณ 2551 งบประมาณสนับสนุนจํานวน 4,240,000 บาท และ สุดทายในปงบประมาณ 

2552 งบประมาณสนับสนุนจํานวน 4,250,000 บาท  

 

   2)  การจัดสรรงบประมาณ พบวา นอกจากจะไดมีการจัดสรรงบประมาณตาม

สัดสวนของอําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัดละ 50,000 – 70,000 บาทแลวนั้น ในปงบประมาณ 2550 

ทาง สค.ไดกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของการให

งบประมาณสนับสนุนแกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยไมรุนแรงใน 31 จังหวัด จัดสรรใหจังหวัดละ 

60,000 บาท และในปงบประมาณ 2551 ไดปรับเปลี่ยนเปนการจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดที่

ประสบปญหาไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 200,000 บาท และในปงบประมาณ 

2552 ยังคงจัดสรรงบประมาณแกจังหวัดที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ใต แตปรับเพิ่มจํานวนเงินเปน 210,000 บาท 
 
แนวคิดการติดตามและประเมินผล CIPP Model 
 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี

และครอบครัว คณะที่ปรึกษาไดใชแนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของ Daniel 

L.Stufflebeam โดยเพิ่มองคประกอบดานผลกระทบ (Impact) อีกดาน เพื่อใหเกิดความครอบคลมุ 

ซึ่งในที่นี้ก็คือ แบบจําลองการประเมินผลตาม CIPPI นั่นเอง (Stufflebeam, D.L., et al., 1971) 
 
 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPPI  
 

 คําวา รูปแบบ หรือ แบบจําลอง ภาษาอังกฤษใชคําวา Model หมายถึง วิธีการที่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือ         

เร่ืองราวใดๆ ใหปรากฏโดยใชการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ 

แผนผัง ฯลฯ เพื่อใหเขาใจไดงาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวไดอยางมีระบบ ในการประเมินผล

โครงการมีแนวคิดและรูปแบบหลายอยาง แตในที่นี้จะนําเสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน   

“แบบซิปป” หรือ “CIPP Model” ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เนื่องจากเปนรูปแบบที่ไดรับ
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การยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน โดยแนวคิดของสตัฟเฟลบีม เนนการแบงแยกบทบาทการทํางาน

ระหวางฝายประเมินและฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ 

จัดหาและนําเสนอสารสนเทศใหฝายบริหารไดรับทราบ ในขณะที่ฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูล 

และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของแลวแต

กรณี ทั้งนี้เพื่อปองกันการมีอคติในการประเมิน (สมพิศ สุขแสน, 2545; สุพักตร พิบูลย, 2544; 
http://www.phanphit.ac.th)  
 
 ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 
 

 สตัฟเฟลบีม (1971, pp.4-12) ไดกําหนดประเด็นการประเมินออกเปน 4 ประเภท       

ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอน    

การดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ 

ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ  
 
 2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา   

ถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรทีใ่ชในการดาํเนนิ

โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณเวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ

ดําเนินงาน 
 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหา

ขอบกพรองการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการ

ชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน 

การประเมินกระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) 

และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลัง

จากสิ้นสุดโครงการแลว 
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 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาใน

ประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการแตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจ

ตอผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcome) ของนโยบาย/แผนงาน / โครงการเทาที่ควร 

 
 นอกจากนี้แลว  ยังเพิ่มองคประกอบเรื่องของการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I) การประเมินผลกระทบของโครงการที่มีตอสตรี ตัวแทนกลุมสตรี ผูนําสตรี 

เครือขายสตรีในระดับทองถิ่น ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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กรอบแนวคดิการติดตามและประเมินผลตามรูปแบบ CIPP Model 
 

โครงการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

การประเมินสภาวะ
แวดล้อม (C) 
-ท่ีมาของโครงการ 
-ความจ าเป็นของโครงการ 
-ความเข้าใจร่วมกนัของทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

การประเมินปัจจยัน าเข้า (I) 
-ความชดัเจนของ
วตัถปุระสงค์โครงการ 
-ความพร้อมของทรัพยากร 
เช่น คน งบประมาณ วสัดุ
อปุกรณ์ เวลา 
-ความเหมาะสมของขัน้ตอน
การด าเนินงาน 

การประเมินกระบวนการ (P) 
-กิจกรรมท่ีจดั 
-เวลาการจดักิจกรรม 
-ทรัพยากรของโครงการ 
-ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
-การประชาสมัพนัธ์ 
-การมีสว่นร่วมของหน่วยงาน
และผู้เก่ียวข้อง 

การประเมินผลผลิต (P) 
-จ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
-จ านวนหน่วยงานภาคีท่ี 
เข้าร่วม 
-ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง/
หน่วยงาน 
-ความคุ้มคา่ของโครงการฯ 

 
แนว

ทางการ
พัฒนา
โครงการ 

การประเมินผลกระทบ (I) 
-ชีวิตครอบครัวของผู้น าสตรี/
สมาชิกกลุม่สตรี/เครือขา่ย/ชมุชน 
-สถานะทางสงัคม 
-บทบาทและหน้าท่ีของผู้น าสตรี 



บทที่ 3 
 

ผลการศกึษา 
 

การประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว 
น าเสนอผลการประเมิน 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
สว่นท่ี 1  การประเมินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว       

ตามรูปแบบการประเมินแบบซปิป์ (CIPP Model) 
 
สว่นท่ี 2  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและ

ครอบครัว 
 
สว่นท่ี 3  แนวทางการพฒันาสง่เสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว 

 
 
ส่วนที่  1 การประเมินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว      
ตามโมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
 
 ข้อค้นพบ ปรากฏดงันี ้
 

1.1 ที่มาของการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

  
 โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว เป็นงานท่ีอยู่ในแผน

งบประมาณการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม ภายใต้โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี ถือเป็นโครงการท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2546 -
2551 ในปีงบประมาณ 2552 ได้มีการปรับปรุงอยู่ในแผนงบประมาณส่งเสริมและพฒันาสถาบนั
ครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส อยู่ในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมและ
พฒันาเครือข่าย ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
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 ฐานคดิการสนับสนุนโครงการ 
  
 1) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสตรี 
   
  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

(สค.) เช่ือว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน      
การด าเนินงานโดยเฉพาะกลุ่ม/องค์กรสตรี ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมท่ีมีการรวมตัว             
มีการท างานใกล้ชิดกบัคนในชมุชน รู้และเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของสตรีในชมุชน
ได้เป็นอยา่งดี หน่วยงานจงึเห็นวา่ กลุม่/องค์กรสตรีถือเป็นเครือข่ายส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัภารกิจ
ของ สค.ให้บรรลเุป้าหมายได้  

 
  จากข้อค้นพบในพืน้ท่ีปรากฏว่า ตามข้อเท็จจริงมีหลายจังหวัดท่ีให้ข้อมูล

สนบัสนนุฐานคดิดงักลา่ว เช่น  
   
  จ.นครนายก ระบวุา่ ‚บทบาทของสตรีมีมากในชมุชน‛  
 
  หรือท่ี จ.พิจิตร พฒันาชมุชนกลา่วว่า ‚เวลาตอ้งการมวลชน องค์กรสตรีช่วยได้‛ 

และ ‚เขาจะเชือ่มัน่องค์กรสตรี‛  
 
  นอกจากนีท่ี้ จ.มุกดาหาร มีค าพูดท่ีระบุว่า ‚อะไรๆ ก็ลงที่สตรี‛ ยิ่งเป็น          

การสนบัสนนุฐานคดิได้ดียิ่งขึน้  
 
  ส าหรับท่ี จ.พังงา ท่ีประชุมต่างช่ืนชมความเข้มแข็งของสตรี โดยระบุว่า ‚หญิง

หม้ายเป็นนกัต่อสู ้สามารถประคองครอบครัวและอดทนมาก” (บทพิสจูน์จากเหตกุารณ์ภายหลงั
คลื่นยกัษ์สนึามิ)  

 
  สว่นท่ี จ.สิงห์บุรี ก็ระบวุา่ ‚สตรี ผูสู้งอาย ุคือ Issue ทีค่ยุไดท้กุเวที‛ 
 
  แต่เน่ืองจากกลุ่ม/องค์กรมีทรัพยากรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

ดงัเช่นท่ี  
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  จ.นครนายก ท่ีระบวุา่ ‚แต่...เดีย๋วนีม้นัหายไปแลว้ อยากให้มีการรวมกลุ่มข้ึนมา
ใหม่ ‛  

  
  สค.จึงได้สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่กลุ่ม/องค์กรสตรี 

เพื่อให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการพฒันา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและครอบครั ว     
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยได้ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่งบประมาณ 2546-2552 ซึง่ในแตล่ะปี สค.  
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละจังหวัดแตกต่างกันภายใต้ฐานคิดความเท่าเทียมกัน         
โดยจดัสรรให้จงัหวดัละเท่าๆ กนั ซึง่เร่ืองนีห้ลายพืน้ท่ีเห็นด้วย  

 
  จ.สิงห์บุรี กลา่ววา่ “ใหเ้ท่าๆ กนั เกิดอาการ... สิงห์บรีุเป็นจงัหวดัเล็ก แต่ท างาน

ใหญ่”  
  
  หรือท่ี จ.นครนายก ได้ระบุว่า “การใช้วิธีการหารเฉลี่ย ท าให้ไม่อยากท างาน 

เกิดความทอ้ถอย‛  
 
 2) การจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทยีมกันในแต่ละจังหวัด 
 
  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว    

ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วย          
การจ่ายเงินอดุหนุน พ.ศ.2551 โดยให้การสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมละ 6,000 – 10,000 บาท 
เว้นแตค่ณะกรรมการเห็นควร อาจให้เกินกวา่ 10,000 บาท ได้ตามความเหมาะสม 

 
 3) การมีส่วนร่วมของสตรี/องค์กรสตรี/เครือข่ายสตรีในระดบัพืน้ที่ 
 
  การสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรมของกองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย ส านกังาน

กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว มุ่งส่งเสริมให้สตรีมีการรวมตวัในลกัษณะของเครือข่ายสตรี     
ซึ่งระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2551      
ได้ก าหนดการรวมตวัของสตรีไว้ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 

 
  1)  กลุ่มสตรี หมายถึง การรวมตัวกันของสตรีตัง้แต่  5 คนขึน้ไป โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมพฒันาสตรีและครอบครัว 
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  2) ชมรมสตรี หมายถึง การรวมตัวกันของสตรีตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมพฒันาสตรีและครอบครัว 

 
  3) สมาคมสตรี หมายถึง การรวมตัวกันของสตรีตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฒันาสตรีและครอบครัว โดยมีระบบการบริหารจดัการในลกัษณะ
คณะกรรมการ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเรียบร้อยแล้ว 

 
  4)  องค์กรสตรี หมายถึง กลุ่มสตรี ชมรมสตรี สมาคมสตรี ท่ีรวมตัวกันและ        

มีสมาชิกขององค์กรไม่น้อยกว่า 50 คน มีรูปแบบการบริหารและการจัดการในลักษณะของ
คณะกรรมการและไม่วา่องค์กรจะจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อค้นพบจากการประเมินผล ปรากฏว่า การสนับสนุนงบประมาณโครงการ/

กิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นการสนับสนุนให้กับองค์กรสตรีโดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล     
(กพสต.) มากท่ีสดุ รองลงมา คือ การสนบัสนนุกลุม่อาชีพสตรี (ซึง่เดิมอยู่กบักรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย) ขณะท่ีการสนบัสนนุเครือข่ายสตรียงัมีจ านวนไม่มาก เช่น กลุม่เครือข่ายสตรี
ศรีเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายสตรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี กลุ่มเครือข่าย จ.สิงห์บุรี และ  
มีเพียงเครือข่ายเดียวท่ีเกิดขึน้จากนโยบายของรัฐจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ เครือข่ายสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความไมส่งบ อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นต้น 

  
 4)  ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ 
 
  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเกิดขึน้ตามนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)
โดยเฉพาะ ‚การด าเนินงานทางด้านการพฒันาสตรีเพื่อให้สงัคมไทยก้าวสู่สงัคมที่มีความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงและชาย ให้สตรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและมีส่วนร่วมทางสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และการปกครองอย่างเต็มที ่จ าเป็นตอ้งมีการท างาน
ร่วมกนัและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จริงจงั และต่อเนือ่งของภาคีการพฒันาทัง้ภาครัฐ 
ภาคการเมือง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สือ่ สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนา‛ 
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 5) ภาคประชาสังคม 
 
  1)  เสริมสร้างภาคีการพฒันา และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการเสริมสร้าง  

เจตคตด้ิานศกัดิศ์รีและคณุคา่ความเป็นมนษุย์ และความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย 
 
  2) ส่งเสริม สนบัสนุนสตรีให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทัง้ในระดบัท้องถ่ินและ

ระดบัชาต ิ
  
  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว     

ได้ก าหนดกรอบกิจกรรมการด าเนินงานในแตล่ะปีแตกตา่งกนั  
 
  โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานท่ีจะได้รับการสนบัสนนุ มีลกัษณะท่ีส าคญั ดงันี ้

  
   1)  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรสตรี

ไปด าเนินการแล้ว สง่ผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ครอบครัว ชมุชนและสงัคม เช่น 
 
    - จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว เช่น โครงการสานรัก

สร้างครอบครัวให้อบอุ่น โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง โครงการครอบครัวผาสุก 
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการเวทีเสวนาปัญหาครอบครัว โครงการ
ครอบครัวไทยใสใ่จผู้สงูอาย ุ

 
    - จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรี เช่น โครงการ

ส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรสตรีระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล โครงการอบรมคณะกรรมการสตรีด้านวิ ถี
ประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีเน่ืองในวนัสตรีสากล โครงการพฒันาขีด
ความสามารถคณะกรรมการพฒันาสตรีทกุระดบั โครงการเพิ่มศกัยภาพองค์กรสตรีในการบริหาร
จดัการ 

 
   2) เป็นโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะแก่สตรี 

ด้านการปรับเจตคติ ความเสมอภาคหญิงชาย การบริหารจดัการองค์กรให้เข้มแข็ง การส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสงัคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง   



 

 41 

เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเมือง การพฒันาบคุลิกภาพและความเป็นผู้น า การอบรมการเป็น
วิทยากรกระบวนการ การเขียนโครงการ การให้ความรู้เร่ืององค์กรสาธารณประโยชน์ ความรู้
เก่ียวกบักฎหมายที่เก่ียวกบัสตรี เป็นต้น 

 
   3) เป็นโครงการ/กิจกรรมด้านครอบครัว  เพื่อให้สถาบันครอบครัว         

มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัว เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการมีวิถีชีวิตอยา่งพอเพียงให้แก่สมาชิก อนัเป็นการสง่เสริมให้สถาบนัครอบครัวและ
ชมุชน มีความเข้มแข็ง สงัคมมีความสขุไม่ทอดทิง้กนั ห่วงใยกนั เช่น การจดัคา่ยครอบครัว การจดั
เวทีเรียนรู้ด้านครอบครัว การจดักิจกรรมวนัครอบครัว การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์และ
ความอบอุน่ในครอบครัว การจดักิจกรรมรณรงค์การใช้เวลาในครอบครัว 

 
 6) ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  
  6.1 กลไกหลักส าคัญของการรับรู้ ความเข้าใจต่อโครงการส่งเสริม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
    
   เจ้าหน้าท่ี พมจ.เป็นกิจกรรมในการด าเนินงานมากท่ีสุด โดยทั่วไปรูปแบบ      
การสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี พมจ.จะด าเนินการโดยการเรียก
องค์กรสตรีภายในจงัหวดัมาร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมลู ร่วมชีแ้จงให้กบัเจ้าหน้าท่ีขององค์กรสตรีระดบั
จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล สาระส าคัญท่ีชีแ้จง ได้แก่ กรอบโครงการ/ลกัษณะกิจกรรม       
ท่ีจะได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ วิธีการขอรับเงินสนบัสนนุ 
 
  6.2 การลงพืน้ที่พบปะกับกลุ่มสตรีต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรี
ระดบัจังหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัท้องถ่ินได้จัดท าโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน     
ซึง่ในแตล่ะปี เงินอดุหนนุท่ี สค. จดัสรรให้แตกตา่งกนั 
 
  6.3 การชีแ้จงผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ และระดับต าบล ซึ่งในแต่ละจังหวัด พบว่า กลไกคณะกรรมการทัง้ 3 ระดบั มีความ
เข้มแข็งแตกตา่งกนั เช่น จ.นครศรีธรรมราช กลไกระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอมีความเข้มแข็ง 
เน่ืองจากประธานของ กพสจ. เคยท างานร่วมกับ อบจ. พมจ.สามารถประสานงานผ่านกลไก      
กพสจ.ได้ท าให้การท างานของเจ้าหน้าท่ี พมจ. ท างานได้สะดวก รวดเร็วขึน้  
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  6.4 การเชิญหน่วยงาน/ภาคีที่ ท างานกับองค์กรสตรีมาร่วมประชุม 
เน่ืองจากองค์กรสตรีบางแห่งให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน/ภาคียทุธศาสตร์ท่ีรับผิดชอบมาร่วมรับฟัง
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน หน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรภาครัฐ เช่น นักพัฒนาชุมชน     
(กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) นกัวิชาการเกษตร เครือข่ายองค์กรสตรี นกัวิชาการ
แรงงาน เป็นต้น รูปแบบนีพ้บท่ี จ.พังงา  
 
 7) อิทธิพลของบริบททางสังคมวัฒนธรรมต่อการให้ความร่วมมือใน             
การด าเนินงานโครงการ 
 
  ค่านิยม/ความเช่ือ/บริบททางสังคม วัฒนธรรมรายภาคท่ีแตกต่างกัน รวมทัง้   
การให้ความส าคญั/การให้โอกาสผู้หญิงเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าโครงการ/กิจกรรมสนบัสนนุ
สง่เสริมท่ีน่าสนใจ เช่น ภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี เป็น 1 ใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีการใช้ความรุนแรง คา่นิยมของครอบครัวไทยมสุลิมให้ความส าคญักบัชายเป็นใหญ่ หรือผู้ชาย
เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทหลกัในการดแูลผู้หญิง (ภรรยา บุตร สมาชิกในครอบครัว) สงัคมมสุลิมไม่นิยม  
ให้ผู้ หญิงมุสลิมออกนอกบ้าน ดังนัน้ ผู้ หญิงมุสลิมท่ีจะมาร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาสตรี          
และครอบครัว จะต้องขออนญุาตหรือได้รับการยินยอมจากหวัหน้าครอบครัว (ผู้ชาย) ก่อนผู้หญิง
มสุลิมจึงเช่ือว่า กิจกรรม/โครงการท่ีตนเองจะเข้าร่วมต้องแจ้งให้สามีได้รับรู้หรือสามีต้องยินยอม 
ให้เข้าร่วมด้วย เน่ืองจากสงัคมมสุลิมมีการก าหนดบทบาทความเป็นชาย บทบาทความเป็นหญิง
อยูท่ี่การดแูลภายในบ้าน 
 
  ผลจากการประเมินที่น่าสนใจท่ีผู้ เข้าร่วมเวทีได้สะท้อนตอ่นกัวิจยั เช่น การไม่เห็น
ด้วยกบัการจดัประชมุท่ีโรงแรม เน่ืองจากผู้หญิงมสุลิมบางรายสะท้อนวา่  
  
  ‚ผูห้ญิงไม่ควรเขา้โรงแรม โรงแรมเป็นสถานทีที่ไ่ม่เหมาะสมส าหรบัผูห้ญิง‛ 
 
  วฒันธรรมทางศาสนา การถือศีลอด ถือเป็นช่วงเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ี พมจ.ไม่ควรจดั
โครงการ/กิจกรรม เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมได้ ประกอบกับพืน้ท่ีของปัตตานีเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ปลอดภัย จึงท าให้เจ้าหน้าท่ี พมจ.         
ต้องท างานภายใต้ข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ เป็นพืน้ท่ีปกต ิ
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 1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) 
   
  1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์โครงการ 
 
   จากวตัถปุระสงค์โครงการท่ีก าหนดไว้วา่ โครงการมีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 
 
   1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรสตรีเป็นเครือข่ายและ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สตรี ครอบครัว ชมุชน และสงัคม 
 
   2) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรีในการเฝ้าระวงั ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  
ท่ีมีผลกระทบตอ่สตรี ครอบครัว และสงัคมในลกัษณะองค์รวม 
 
   ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ ข้อ 1 ปรากฏ ดงันี ้
 
   ในระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ.2546-2552) โครงการให้การสนบัสนุนกลุ่ม/องค์กรสตรี
ทัง้หมด 2,688 กลุ่ม และด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทัง้หมด 2,749 โครงการ การประเมินผลครัง้นี ้
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2550-2552 ซึง่ท าให้เกิดกลุม่/องค์กรสตรีทัง้หมด ร้อยละ 46.05 ท่ี
ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (1,238 กลุ่ม) และมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด   ร้อยละ 
45.77 (1,258 โครงการ) ดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
 
   สรุปผลโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี ปีงบประมาณ 2550-2552 
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี กิจกรรมท่ีโครงการได้ด าเนินงานมากท่ีสดุ คือ การส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพสตรี (ร้อยละ 64.61, 71.20 และ 76.77 ตามล าดบั) รองลงมาคือ กิจกรรมสง่เสริมด้าน
ครอบครัว (ร้อยละ 26.03, 20.50 และ 17.77 ตามล าดบั) และส่งเสริมด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ส่งเสริม
พฒันาอาชีพ (ร้อยละ 9.36, 8.30 และ 6.06 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 3.1 
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 ตารางท่ี  3.1 สรุปโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายสตรีเพื่อ          
การพฒันาสตรี ระหวา่งปี 2550-2552 

 

 
กรอบกจิกรรม 

ภาค 
 

ร้อยละ เหนือ กลาง 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ กทม. รวม 

ปี 2550 
-สง่เสริมด้านครอบครัว 

 
29 

 
44 

 
19 

 
21 

 
1 

 
114 

 
26.03 

-สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสตรี 36 115 82 49 1 283 64.61 
-สง่เสริมด้านอื่นๆ เช่น พฒันา
อาชีพ 

5 5 11 19 1 41 9.36 

รวม 70 164 112 89 3 438 100.00 
ปี 2551 
-สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสตรี 

 
50 

 
113 

 
61 

 
85 

 
- 

 
309 

 
71.20 

-สง่เสริมด้านครอบครัว 24 30 20 13 2 89 20.50 
-สง่เสริมด้านอื่นๆ ได้แก่ สง่เสริม
พฒันาอาชีพ เวทีเรียนรู้ 

7 14 11 4 - 36 8.30 

รวม 81 157 92 102 2 434 100.00 
ปี 2551 
-สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสตรี 

 
37 

 
109 

 
90 

 
67 

 
1 

 
304 

 
76.77 

-สง่เสริมด้านครอบครัว 11 24 14 15 4 68 17.77 
-สง่เสริมด้านอื่นๆ ได้แก่ สง่เสริม
พฒันาอาชีพ เวทีเรียนรู้ 

12 7 5 - - 24 6.06 

รวม 60 140 109 82 4 396 100.00 

 
 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ ข้อ 2 รายละเอียด ดงันี ้
 
 จากตารางท่ี 3.1 กรอบกิจกรรม สรุปโครงการท่ีได้เงินสนบัสนนุโครงการระหว่าง
ปีงบประมาณ 2550-2552 พบว่า งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นท่ีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี โดยเฉพาะกลุ่ม กพสจ./กพสอ./กพสต. ซึ่งแต่ละพืน้ท่ี มีการด าเนินงาน
แตกต่างกัน กล่าวคือ หากประธาน กพสต.เป็นนักธุรกิจก็จะมีศักยภาพในการสนับสนุน            
การด าเนินงาน/กิจกรรมของสตรี เช่น จ.ปัตตานี และ จ.ร้อยเอด็ เป็นต้น 
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 มีข้อสงัเกต พบว่า ทุกพืน้ท่ีว่าคณะกรรมการ กพสจ.ให้ความส าคญักบักิจกรรม
การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ภายในจงัหวดั เพื่อน ามาจดัตัง้เป็น “กองทุน กพสจ./กพสอ.” ท่ีจะ
น ามาใช้ในการด าเนินงาน จึงไม่ได้ท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่สตรี ครอบครัว และสงัคมในลกัษณะองค์รวม 
  
 นอกจากนีย้ังพบอีกด้วยว่า ตามท่ีกรอบกิจกรรมทัง้ 3 ปี ได้ก าหนดประเด็น           
การส่งเสริม สนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมไว้เหมือนกันทุกปี การบรรลุวตัถุประสงค์ข้อ 2 จึงยงัไม่
ปรากฏชดัเจน แม้ว่ากรอบกิจกรรมได้ก าหนดการส่งเสริมด้านครอบครัว แต่เน่ืองจากในทาง
ปฏิบัติการวัดผลผลิต ไม่ได้นับเป็นจ านวนครอบครัว แต่นับเป็นจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ยกเว้นในปีงบประมาณ 2550 ท่ีมีการรายงานจ านวนครอบครัว เช่น คณะกรรมการพฒันาสตรี    
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี 
คณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอราศีไศล คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลเป๊าะ กลุม่สตรีบ้านรงระ 
และกลุม่สตรีต าบลโคกตาล จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น 
 
 เม่ือพิจารณาโครงการท่ีด าเนินการ พบว่า มีเพียงบางพืน้ท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามี
การป้องกนั และการแก้ไขปัญหา เช่น โครงการอบรมด้านสตรี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสตรี ดงันี ้ 
 
  จ.เชียงใหม่ (ปี 2551)  โครงการอบรมกฎหมายครอบครัวเพื่อชมุชน 
 
 จ.ศรีสะเกษ (ปี 2551)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรีด้านสังคม 
กฎหมายและการเมือง 
    
     (ปี 2552) โครงการอบรมกฎหมายเบื อ้ ง ต้น ท่ีใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
 จ.นนทบุรี  (ปี 2551) โครงการจัดอบรมให้ความรู้เ ร่ืองสิทธิและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสตรี 
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 2)  ความพร้อมของทรัพยากร 
 
  ความพร้อมของทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการสง่เสริม
เครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว ปี 2550-2552 เช่น ผู้น า แกนน าสตรี/คณะกรรมการ
สตรี งบประมาณสนบัสนนุจาก สค. วสัดอุปุกรณ์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยี 
และแผนการด าเนินงานโครงการ รายละเอียดแตล่ะประเด็น มีดงันี ้
 
  2.1 ความสามารถของผู้น าสตรี 
 
   ผู้น าสตรีในท่ีนี ้หมายถึง ประธาน กพสจ./ประธาน กพสอ./ประธาน กพสต.    
การได้มาของผู้ น าแต่ละแห่งนิยมใช้วิธีการประชุม ปรึกษาหารือ เลือกผู้ น าสตรีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ผู้ ท่ีอทุิศตนเสียสละต้องการท างานเพื่อสว่นร่วม ไม่ได้พิจารณาจากสตรีที่มีฐานะ
ดีในจังหวัดเป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่หากจะมีฐานะดีด้วยก็จะเสริมให้ท างานได้ดีขึน้ 
ส่วนใหญ่ภายในจังหวัดก็จะรู้จักกันว่าใครบ้างท่ีท างาน และมีความพร้อมของการเป็นผู้ น า        
เวทีสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบั 
 
   ‚ผูน้ าสตรีทีมี่จิตอาสา มีใจโอบออ้มอารี เสียสละ อยากจะท างานใหส่้วนรวม 
ผูน้ าสตรีต้องกระเป๋าหนัก มีศกัยภาพทีจ่ะสนบัสนนุการด าเนินงานของ กพสจ./กพสอ./กพสต.‛ 
(เวทสีนทนากลุ่ม จ.นครศรีธรรมราช, 13 กรกฎาคม 2553) 
 
   ข้อมลูท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ กพสจ./กพสอ./กพสต. ส่วนหนึ่งเร่ิมสมคัร
เป็นนายก อบต. โดยใช้ผลงานขององค์กรสตรีท่ีท าให้ประชาชนรู้จกัมาเป็นเคร่ืองมือในการหาเสียง
ส าหรับการเมืองท้องถ่ิน 
 
  2.2 ผู้น าสตรี/กลุ่มสตรีเป็นทุนทางสังคมของทุกจังหวัด 
 
   ภาพรวมขององค์กรสตรีในแตล่ะจงัหวดัมีความเข้มแข็ง เน่ืองจากมีโครงการ/
กิจกรรมเชิงประเพณีท่ีท าเป็นประจ า โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตา่งๆ จะส าเร็จหรือไม่ ขึน้อยู่
กับองค์กรสตรี จังหวัดจึงให้ความส าคัญกับองค์กรสตรีมาก เช่น กิจกรรมการจัดงานวันแม ่       
งานวนัพอ่ งานวนัสตรี ฯลฯ ดงัค ากลา่วท่ีวา่ 
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   ‚องค์กรสตรีเปรียบเสมือนแม่บ้าน/แม่งานของโครงการ/กิจกรรมทีจ่ดัภายใน
จังหวดั ส่วนใหญ่งานพิธีการต่างๆ เขาก็จะประสานมาที่ผู้น าสตรี/องค์กรสตรี ขอให้ กพสจ./     
กพสอ./กพสต. มาช่วยงาน องค์กรสตรีจึงเป็นกลไกหลักที่ต้องน าคนมาร่วมงานต่างๆ ใช้         
การประสานงานจาก กพสจ. กพสอ. และ กพสต. ก าหนดว่าแต่ละแห่งตอ้งน าสตรีมาร่วมจ านวน
เท่าไหร่ แต่ละแห่งก็จะใหค้วามร่วมมือกนั‛ 
 
   ผู้น าสตรี/กลุ่มสตรีมีการรวมตวั ตัง้กลุ่มมานานจึงท าให้องค์กรสตรีเป็นท่ีรู้จกั 
จงัหวดัยอมรับในผลงาน และได้รับความไว้วางใจให้ท างานตา่งๆ ของจงัหวดั 
 
  2.3 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ/
ระดับต าบล 
 
   สว่นใหญ่ กพสจ./กพสอ./กพสต. เป็นผู้ ท่ีมีจิตอาสา เสียสละการท าประโยชน์
ให้ส่วนรวม จึงท าให้มีบทบาทในการเป็นผู้ น ากลุ่มหรืออาสาสมัครกลุ่มต่างๆ  หลายอย่าง 
โดยเฉพาะ สตรีท่ีเป็นคณะกรรมการทัง้ 3 ระดบั ซึง่ท างานให้หน่วยราชการหลายหน่วยงาน ท าให้
ต้องสวมหมวกหลายใบ เม่ือให้โอกาสในการทบทวนบทบาทของหมวกหลายใบ พบว่า แต่ละคน   
มีบทบาทตามหมวกท่ีสวม ดงันี ้
 
    1. อาสาพฒันาชมุชน  (อช.) 
    2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน  (อสม.)  ( ปัจจุบันมี
คา่ตอบแทนเดือนละ 600 บาท) 
    3. อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) 
    4.  อาสาสมคัรดแูลผู้พิการ (อมพก.) 
    5.  อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ(อผส.) 
    6.  อาสาสมคัรยตุิธรรมชมุชน  
    7.  อาสาสมคัรพนกังานคมุประพฤติ (อสค.)  
    8.  อาสาสมัครบ้านเด็กและครอบครัวดูแลเด็กก าพร้า  การใ ช้         
ความรุนแรงในครอบครัว 
    9.  อาสาสมคัรศนูย์อ านวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดบัต าบล 
    10. อาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (อรบ.) 
    11. อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
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    12. ชดุรักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรภ.) 
    13. ชดุรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน (รปภ.) 
 
   การร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ 
    14. กรรมการหมูบ้่าน (กม.) 
    15. สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบล (ส.อบต.) 
    16. คณะกรรมการศนูย์พฒันาครอบครัวในชมุชน (คณะกรรมการ ศพค.) 
    17. คณะกรรมการศนูย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูบ้่าน 
    18. คณะกรรมการกองทนุสวสัดิการชมุชน 
    19. คณะกรรมการกลุม่อาชีพตา่งๆ  
    20. คณะกรรมการกลุม่เกษตรกร 
    21. คณะกรรมการวฒันธรรมจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ฯลฯ 
 
   การสวมหมวกหลายใบของสตรี ท าให้ กพสจ./กพสอ./กพสต./ สามารถดึง
ทรัพยากรต่างๆ มาบูรณาการทรัพยากรใช้ร่วมกัน และท าให้สามารถท างานได้แม้ว่าจะได้รับ    
การสนบัสนนุงบประมาณจ านวนไม่มากนกั 
 
 3) งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(ข้อมูลจากเอกสาร/รายงาน ตัง้แต่ข้อ 3-5) 
 
  ในปีงบประมาณ 2550-2552 งบประมาณสนับสนุน จ านวน 4,880,000 บาท 
เท่ากนัทกุปี พบว่า เม่ือพิจารณารายปี พบว่า ปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2552 ภาคท่ี
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณอนัดบัท่ี 1-6 ได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 28.1 และ 30.0) อนัดบั 2 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 24.0 และ 27.9) ข้อสังเกต พบว่า ภาคเหนือ ภาคใต้           
ภาคตะวนัออก และ กทม. ได้รับการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในล าดบัท่ี 3-6 ภาคตะวนัออก
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ 4.5 เท่าๆ กัน ทัง้ 3 ปี ส่วน กทม.ได้รับ            
การสนบัสนนุน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะในปี 2551 ได้รับการสนบัสนนุเพียงร้อยละ 0.7 เท่านัน้ 
  
  เ ม่ือพิจารณาจากงบประมาณขอสนับสนุน  3 ปี  (2550 -2552)  พบว่า                
ในปีงบประมาณ 2550 ภาคท่ีขอรับงบประมาณสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ภาคใต้ ขอรับ              
การสนับสนุน จ านวน 7,196,013 บาท แต่ได้รับการอนุมัติเพียงร้อยละ 18.4 (896,000 บาท) 
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รองลงมา คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอรับการสนบัสนุน จ านวน 4,601,768 บาท และได้รับ
การสนับสนุน ร้อยละ 24.0 (1,173,000 บาท) อันดับ 3 คือ ภาคเหนือ  ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 3,090,850 บาท แต่ได้รับการสนับสนุนเพียงร้อยละ 22.5 (1,100,000 บาท)           
ดงัแผนภมูิท่ี 3.1  
 
 แผนภูมิท่ี 3.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อ        
การพฒันาสตรี ปีงบประมาณ 2550-2552 จ าแนกรายภาค/จงัหวดั 
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ภาค/จงัหวดั

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

  
 4) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 
  เงินงบประมาณปี 2550 – 2552 ใช้จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

จ านวน 5,105,000 บาท แยกเป็นเงินอดุหนนุโครงการ ทัง้หมด 4,880,000 บาท และงบด าเนินงาน
ของส านกังาน พมจ. จ านวน 225,000 บาท ซึง่มีรายละเอียดของหลกัเกณฑ์ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 
  ปีงบประมาณ 2550 
  
  แบง่งบประมาณ ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่  
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  1. งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน 4,880,000 บาท  
 
   - เงินงบประมาณ จ านวน 480,000 บาท โดย สค.เป็นผู้อนมุตัิและเบกิจ่าย

เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรสตรีท่ีขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากสว่นกลาง 
  
   - เงินงบประมาณ จ านวน 4,400,000 บาท ส านักงานพัฒนาสังคม       

และความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั 75 จงัหวดั เป็นผู้ เบิกจ่าย เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่าย
องค์กรสตรีในจงัหวดั ดงันี ้

 
    (1)  จงัหวดัปกติ จ านวน 27 จังหวดั จัดสรรให้จังหวดัละ 50,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท 
 
    (2) จังหวัดท่ีประสบปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จดัสรรจงัหวดัละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท 
 
    (3) จงัหวดัท่ีประสบอทุกภยัรุนแรง จ านวน 14 จงัหวดั จดัสรรให้จงัหวดั

ละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 980,000 บาท 
 
    (4) จังหวัดท่ีประสบอุทกภัยไม่รุนแรง จ านวน 31 จังหวัด จัดสรรให้

จงัหวดัละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,860,000 บาท 
 
  2. งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 225,000 บาท 
 
   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั ได้รับงบประมาณ

ประมาณจากหมวดนีเ้ป็นค่าใช้สอยในการบริหารจดัการโครงการ จ านวน 75 จงัหวดัๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 225,000 บาท 

 
   ปีงบประมาณ 2551 
 
   แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2550 แต่มี           

การปรับเปลี่ยนงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ดงันี ้
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  1. งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน 4,880,000 บาท 
 
   - เพิ่มวงเงินงบประมาณจากจ านวน 480,000 บาท เป็น 670,000 บาท 

ส าหรับ สค.เป็นผู้ อนุมัติและเบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรสตรีท่ีขอรับ      
การสนบัสนนุงบประมาณ 

 
   - ลดวงเงินงบประมาณจากจ านวน 4,400,000 บาท เป็น 4,210,000 บาท 

ส าหรับส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั 75 จังหวดั เป็นผู้ เบิกจ่ายเงิน 
เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรสตรีในจงัหวดั ดงันี ้

 
    (1) จงัหวดัท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 1-9 อ าเภอ จ านวน 36 จงัหวดั 

จดัสรรให้จงัหวดัละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท 
  
    (2) จงัหวดัท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 10-20 อ าเภอ จ านวน 32 จงัหวดั 

จดัสรรให้จงัหวดัละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,920,000 บาท 
 
    (3) จังหวัดท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 21 อ าเภอขึน้ไป จ านวน            

7 จงัหวดั จดัสรรให้จงัหวดัละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท 
 
  2. งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จ านวน 225,000 บาท 
 
   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั ได้รับเงินจ านวนนีเ้ป็น

คา่ใช้สอยในการบริหารจดัการโครงการ จ านวน 75 จงัหวดัๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท 
 
   ปีงบประมาณ 2552 
 
   แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน การด าเนินงานใช้หลกัเกณฑ์การจัดสรร         

ในปีงบประมาณ 2551 ทัง้ 2 หมวด ในวงเงินไม่แตกต่างกัน แต่ในปีงบประมาณ 2552 ได้เพิ่ม
เกณฑ์จ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอในแต่ละจงัหวดั และกนังบประมาณส่วนหนึ่งไว้ท่ี สค. เพื่ออนุมตัิ
และเบิกจ่าย เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของกลุม่/องค์กรสตรีใน กทม. ได้แก่  
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  1. งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน 4,880,000 บาท  
 
   - เงินงบประมาณ จ านวน 630,000 บาท ส าหรับ สค. เป็นผู้ อนุมัติและ

เบกิจ่าย เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของเครือข่ายสตรีในกรุงเทพมหานคร 
 
   - เงินงบประมาณ จ านวน 4,250,000 บาท ส าหรับส านกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 75 จังหวัดเป็นผู้ เบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม/
องค์กรสตรีในจงัหวดั ดงันี ้

 
    (1) จงัหวดัท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 3-9 อ าเภอ จ านวน 35 จงัหวดั 

จดัสรรให้จงัหวดัละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,750,000 บาท 
 
    (2) จงัหวดัท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 10-12 อ าเภอ จ านวน 30 จงัหวดั 

จดัสรรให้จงัหวดัละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท 
 
    (3) จังหวัดท่ีมีจ านวนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 21 อ าเภอขึน้ไป จ านวน            

7 จงัหวดั จดัสรรให้จงัหวดัละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท 
 
    (4) จังหวดัท่ีประสบปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายแดนใต้ 

ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส จัดสรรให้จังหวัดละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน  
210,000 บาท 

 
  2. งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จ านวน 225,000 บาท 
     
   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั ได้รับเงินจ านวนนี ้

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ (จัดประชุมชีแ้จงโครงการ ซักซ้อมแนวทาง             
การด าเนินงาน และออกติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพืน้ท่ี) จ านวน 75 จงัหวดัๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 225,000 บาท 
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 5) จ านวนเงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีที่ ได้รับจากโครงการส่งเสริม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 

 
  เงินอุดหนุนท่ีเครือข่ายองค์กรสตรีได้รับจากโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อ       

การพัฒนาสตรีใน 3 ปี (2550-2552) สค.ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ กล่าวคือ ให้การสนบัสนุนงบประมาณโครงการ 10,000 บาท 
มากท่ีสดุถึงร้อยละ 84.93, 84.56 และ 83.84 ตามล าดบั รองลงมา คือ การสนบัสนนุงบประมาณ
โครงการในวงเงิน 10,001- 20,000 บาท (ร้อยละ 7.53, 7.61 และ 6.06 ตามล าดับ) สค.ให้       
การสนับสนุนงบประมาณโครงการ 20,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 2.97, 1.84 และ 2.78 
ตามล าดบั) และโครงการท่ี สค.ให้การสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มขึน้ในวงเงิน 30,001 บาทขึน้ไป   
มีร้อยละ 4.57, 5.99 และ 7.32 ตามล าดบั ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  สรุปเงินอดุหนนุท่ีเครือข่ายองค์กรสตรีได้รับตามโครงการส่งเสริมเครือข่าย

พฒันาสตรี ปี 2550-2552 

 

จ านวนเงนิที่ได้รับ (บาท) 
จ านวนโครงการ 

ปี 50 ปี 51 ปี 52 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 84.93 

(372) 
84.56 
(367) 

83.84 
(332) 

10,001 -  20,000 บาท 7.53 
(33) 

7.6 
(33) 

6.06 
(24) 

20,001 – 30,000 บาท 2.97 
(13) 

1.84 
(8) 

2.78 
(11) 

30,001 บาท ขึน้ไป 4.57 
(20) 

5.99 
(26) 

7.32 
(29) 

รวม 100.0 
(438) 

100.0 
(434) 

100.0 
(396) 
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แผนภมูิท่ี 3.2 เงินอดุหนุนท่ีเครือข่ายองค์กรสตรีได้รับตามโครงการส่งเสริมเครือข่าย
พฒันาสตรี ปี 2550-2552 
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ผลประเมินงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่ อ         

การพัฒนาสตรีและครอบครัว พบวา่  
 
เป็นการใช้งบประมาณในวงเงินเท่าเดิมทัง้ 3 ปีงบประมาณ คือ 5,105,000 บาท 

โดยร้อยละ 95.6 จัดสรรให้กับพืน้ท่ี 76 จังหวดั (จ านวนเงิน 4,880,000 บาท) และไปใช้หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เพียงร้อยละ 4.45 จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โครงการ (เงินจ านวน 225,000 บาท) โดยหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน พมจ.กับเจ้าหน้าท่ีของ สค. แต่องค์กรสตรีจะรับรู้ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ว่าภายในจังหวัดมีงบประมาณจ านวนหน่ึงจาก สค.จัดสรรให้ แต่ยังขาดการมี
ส่วนร่วมขององค์กรสตรีตัง้แต่มาร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมก าหนดงบประมาณที่
เหมาะสมในการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด ดงัข้อมูลจากเวททีี่พบว่า 

 
‚โดยภาพรวม แต่ละพื้นที่จะให้ข้อมูลงบประมาณโครงการในแต่ละปีไม่ได ้

เนือ่งจากแต่ละปีมีการปรับหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ ท าให้คณะกรรมการองค์กรสตรีใน
แต่ละจงัหวดัจ าไม่ได ้โดยบางพืน้ทีเ่ห็นว่าวงเงิน สค.จดัสรรลงมาให้มีจ านวนนอ้ยมากจนแทบจะ
จดักิจกรรมไม่ได้ แต่ด้วยศกัยภาพขององค์กรสตรีแต่ละจงัหวดัที่มีเครือข่ายงานในระดบัอ าเภอ/
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ระดับต าบล จึงท าให้สามารถท างานได้ เนื่องจากมีหรือไม่มีงบประมาณ องค์กรสตรีก็ต้อง
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายในจงัหวดัใหไ้ด้‛ 
 
 6) ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
  โครงการ/กิจกรรมของทุกจังหวัดด าเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงเดือนมีนาคม โดยเฉพาะ 8 มีนาคม (วันสตรีสากล) เป็นหลกั เพราะองค์กรสตรี
ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบลในทุกจังหวัดถือว่าเป็นวันท่ีต้องจัดให้มีการรวมตวัขององค์กรสตรี     
เพื่อแสดงพลงัของสตรีในการมารวมตวั รวมกลุ่มกนัโดยพร้อมเพรียง จนถือเป็นวฒันธรรมองค์กร
ขององค์กรสตรีท่ีเกิดขึน้ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  
 
  มีข้อสงัเกตว่าท่ี จ.สุโขทัย มีค าพูดท่ีว่า ‚ผู้ชายอิจฉากลุ่มสตรีที่มีวนัสตรีสากล 
แต่ท าไมจึงไม่มีวนัของบรุุษบา้ง‛  
 
  อย่างไรก็ตาม พบว่า เครือข่ายองค์กรพฒันาสตรีใช้วิธีการก าหนดช่วงระยะเวลา       
การด าเนินงาน ระหว่างวนัท่ี 8-12 มีนาคม กิจกรรมหลกัๆ ของโครงการใช้ระยะเวลาในการจัด     
1 วนั โดยส่วนใหญ่ในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสตรี การพฒันา
บทบาทสตรี ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้แสดงความสามารถโดย
กระจายตาม กพสอ./กพสต. เช่น หากกลุม่สตรีในพืน้ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านก็จะน ามาแสดง
หรือสาธิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลงานเก่ียวกับกลุ่มอาชีพของสตรีในแต่ละต าบล เช่น ผ้าทอ 
เคร่ืองจกัรสาน ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ จากพืชพรรณธรรมชาตใินท้องถ่ิน 
 
 7) ความเหมาะสมของกรอบกิจกรรมที่จัด 
   
  กรอบกิจกรรมของโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีทัง้ 3 ปี (2550 -
2552) ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ โดยให้ความส าคญักับการเสริมสร้างศกัยภาพและทักษะแก่สตรี 
ควบคู่กบัการสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านครอบครัว แต่อาจมีการเน้นในประเด็น (Themes)    
ท่ีแตกตา่งกนับ้าง ดงันี ้
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  ปี 2550 
   
  1) เน้นกิจกรรมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างการมีวิถีชีวิตอย่าง
พอเพียงให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวและชมุชนมีความเข้มแข็ง เช่น การจดัค่าย
ครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมพลังความดี เพื่อสตรีและครอบครัว การจัดเวทีเรียนรู้            
ด้านครอบครัว การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี       
การออกหน่วยเยี่ยมเยียนช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบปัญหา เป็นต้น  
 
  2) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของสตรี เพื่อให้สตรีมี
ศกัยภาพ มีความตระหนักและเห็นความส าคญัในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(เว้นกิจกรรมด้านอาชีพ) และมีความรู้ มีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการปกครอง
เพิ่มขึน้ เช่น การอบรมให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างศกัยภาพและทกัษะแก่สตรี
ทกุครอบครัว การจดักิจกรรมวนัส าคญัของสตรี เป็นต้น 
 
  ปี 2551 
    
  1) สนบัสนนุโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพและทกัษะแก่สตรี เพื่อให้
สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการปกครองเพิ่มมากขึน้ เช่น การอบรมให้
ความรู้ด้านการเมืองท้องถ่ินแก่สตรี การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองบทบาทหญิงชาย (Gender)        
แก่สตรี การจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสตรี การจดักิจกรรมวนัส าคญั
ของสตรี การอบรมเพื่อพฒันาบคุลิกภาพและความเป็นผู้น าแก่สตรี เป็นต้น 
 
  2) สนบัสนนุโครงการ/กิจกรรมด้านครอบครัว เพื่อให้สถาบนัครอบครัวมีบทบาท
ส าคญัในการสร้างพลงัคณุธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างการมีชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่สมาชิก 
อนัจะเป็นการส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง สงัคมมีความสขุไม่ทอดทิง้ 
ห่วงใยต่อกัน เช่น การจัดค่ายครอบครัว การจัดเวทีการเรียนรู้ด้านครอบครัว การจัดกิจกรรม      
วนัครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การจัดกิจกรรม การส่งเสริมพลงั
ความดี เป็นต้น 
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  ปี 2552 
     
  1) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพและทกัษะแก่สตรีด้าน 
การปรับเจตคติความเสมอภาคหญิงชาย การบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง การส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง    
เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองแก่สตรี การจัดกิจกรรมวันส าคัญของสตรี การอบรม       
การเขียนโครงการแก่ผู้น าสตรี การให้ความรู้เร่ืององค์กรสาธารณประโยชน์ การจดัอบรมให้ความรู้
เร่ืองสิทธิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสตรี การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการสตรี         
ทกุระดบั เป็นต้น 
 
  2) สนบัสนนุโครงการ/กิจกรรมด้านครอบครัว เพื่อให้สถาบนัครอบครัวมีบทบาท
ส าคญัในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัว เสริมสร้างพลงัคณุธรรม จริยธรรม 
และการมีวิถีชีวิตอยา่งพอเพียงให้แก่สมาชิก อนัจะเป็นการสง่เสริมให้สถาบนัครอบครัวและชมุชน
มีความเข้มแข็ง สงัคมมีความสขุ ไม่ทอดทิง้กนั ห่วงใยกัน เช่น การจดัค่ายครอบครัว การจดัเวที
เรียนรู้ด้านครอบครัว การจดักิจกรรมวนัครอบครัว การจดักิจกรรมยตุิความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
การจดักิจกรรมการส่งเสริมพลงั ความดี การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสร้างความสมัพนัธ์และ
ความอบอุ่นในครอบครัว การจดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว การจดักิจกรรมรณรงค์
การใช้เวลาในครอบครัวอยา่งมีคณุภาพ เป็นต้น 
 
  ความเหมาะสมของกรอบกิจกรรม 
    
  กรอบกิจกรรมมีความยืดหยุ่นขึน้อยู่กับองค์กรพัฒนาสตรีท่ีจะด าเนินการ        
โดยภาพรวมพบว่า โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสตรี
และครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรม              
คา่ยครอบครัว กิจกรรมยตุิความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี 
  
  กิจกรรมท่ีน่าสนใจของโครงการ เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ     
ความเป็นผู้น าแก่สตรี กิจกรรมนีไ้ด้รับความสนใจในระดบั กพสอ.และ กพสต. สมาชิกเครือข่าย 
กพสอ./กพสต. สว่นใหญ่ยงัไม่กล้าแสดงออกด้านความคิดเห็น ขาดความมัน่ใจในการน าเสนอใน
เวทีการประชมุ เช่น  
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  ท่ี จ.สมุทรสงคราม ผู้ เข้าร่วมสนทนาเปรยว่า ‚สตรีที่อื่นมีความเข้มแข็ง ฝีปาก
กลา้ แต่ในพืน้ทีก่ลบัไม่รู้บทบาทของตนเอง‛  
 
  ตรงข้ามกบัท่ี จ.สิงห์บุรี ท่ีมัน่ใจมากว่า ‚ผูห้ญิงที่สิงห์บรีุกินขาด เข้มแข็ง จิตใจ
อาสา ใจเกินร้อย‛  
 
  จังหวัดท่ียังคิดว่าผู้ หญิงยังมีจุดอ่อนอีก ได้แก่  จ.เชียงใหม่ ‚แม่หญิงไม่กล้า
แสดงออก ถา้สามีไม่อนญุาตเมียก็ท าไม่ได‛้ หรือ ‚ถา้ผูห้ญิงเก่ง ผูช้ายจะหมัน่ไส‛้  
 
  ดงันัน้ บทบาทส่วนใหญ่จึงอยู่กับแกนน าสตรีเป็นหลกั แต่ยงัไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มสมาชิกของ กพสจ./กพสอ./กพสต. ดงัจะเห็นได้จากทุกเวทีท่ีพบว่า คณะกรรมการ กพสจ./  
กพสอ./กพสต. ยงัมีบทบาทน าต่อกลุ่มองค์กรสตรีมากกว่าสมาชิกกลุ่มสตรี จึงอาจจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมใหมเ่พิ่มขึน้มากกวา่กิจกรรมเดิมๆ ท่ีจดัเป็นประจ าทกุปี 
 
 1.3 การประเมินกระบวนการโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน    
ด้านสตรีและครอบครัว (Process Evaluation : P) 
 
  การประเมินกระบวนการโครงการ ประกอบด้วย ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการ         
การสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรม ซึง่มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
  1) ขัน้ตอนการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี 
 
   ขัน้ตอนการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี มีขัน้ตอน
ด าเนินงานตามระเบียบส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวว่าด้วยเงินอดุหนนุ พ.ศ.2551 
ซึง่ได้ก าหนดขัน้ตอนการจ่ายเงินอดุหนนุ ดงันี ้
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 แผนภมูิท่ี 3.3 ขัน้ตอนด าเนินงานตามระเบียบส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
วา่ด้วยเงินอดุหนนุ พ.ศ.2551 

 
 

  1. การด าเนินงานในส่วนกลาง (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
 
   (1) ประชมุคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินอดุหนนุ เพื่อก าหนดกรอบกิจกรรม
การด าเนินงานประจ าปี 
 

 คณะกรรมการพจิารณา
จัดสรรเงนิอุดหนุน 

-ก าหนดนโยบายและวางแนว
ทางการจดัสรรเงินอดุหนนุ 

-พิจารณาและอนมุตัิโครงการ 

-ควบคมุ ก ากบัและติดตามผล 

-สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

 การด าเนินงานของ พมจ. 
-ประชาสมัพนัธ์โครงการให้กลุม่/องค์กรสตรี/ในพืน้ท่ีรับทราบ 

-องค์กรสตรีจดัท าโครงการ/กิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 

-องค์กรสตรีย่ืนค าขอโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือจดัสรรงบประมาณในสว่นภมูิภาคที่ส านกังาน พมจ. 

 คณะกรรมการระดับ
จังหวัด 

-พิจารณากลัน่กรอง
โครงการ/กิจกรรม 

-อนมุตัิโครงการ/กิจกรรม
ตามกรอบกิจกรรมที่
ก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ 

 อนุมัตโิครงการ/
กจิกรรม 

- สนง.พมจ.ส าเนาโครงการ/ 
กิจกรรมให้ สค.ทราบ 

 ส านักงานกจิการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

 เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่ออนุมัตเิงนิ

อุดหนุน 

สง่งบอดุหนนุ   
 

ให้จงัหวดั 

อนมุตัิงบอดุหนนุ 

ท่ีมา : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. (2552). 
สรุปผลโครงการสง่เสริมเครือข่ายเพ่ือการพฒันาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2552. น.57-58. 
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   (2) ขออนมุตัิผู้อ านวยการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ด าเนินงาน
ตามโครงการ 
 
   (3) แจ้งโครงการและกรอบกิจกรรมประจ าปีให้จงัหวดัและกรุงเทพมหานครทราบ 
 
   (4) โอนเงินสนบัสนนุให้จงัหวดัๆ ละ 50,000 / 60,000 / 70,000 บาท ตามเกณฑ์
ท่ีจดัการเงินอดุหนนุ เพื่อจดัสรรให้แก่กลุ่มสตรีท่ีได้รับการพิจารณาอนมุตัิให้ด าเนินโครงการตาม
มติของคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการระดบัจงัหวดั 
 
   (5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการท่ีองค์กรสตรีในกรุงเทพฯ ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ และในส่วนท่ีองค์กรสตรีจาก
จงัหวดัขอสนบัสนนุงบประมาณเพิ่มเตมิจากสว่นกลาง 
 
   (6) ขออนมุตัิเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่กลุม่องค์กรสตรีท่ีได้รับอนมุตัิโครงการ 
 
   (7) ประสานฝ่ายคลัง กองกลาง เบิกจ่ายงบประมาณให้กลุ่มสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและโอนเงินงบประมาณให้ พมจ. เพื่อเบิกจ่ายให้กับองค์กรสตรีท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติม 
 
   (8) องค์กรสตรีในกรุงเทพมหานครเดนิทางไปรับเงินท่ี สค. 
 
   (9) สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผลให้ปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และผู้ เก่ียวข้องทราบ 
 
   การด าเนินงานในส่วนกลางทัง้ 3 ปี (2550 -2552) มีขัน้ตอนการด าเนินงาน        
ท่ีเหมือนกันทัง้ 3 ปี ตามระเบียบส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน 
พ.ศ.2546 และแก้ไขใหม ่พ.ศ. 2551  
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   2. การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) 
 
    (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่ม/องค์กรสตรีในพืน้ท่ีทราบ เพื่อจัดท า
โครงการ/กิจกรรมตามกรอบกิจกรรมท่ีก าหนด โครงการ/กิจกรรมละ 6,000 – 10,000 บาท       
หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม 
 
    (2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด         
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมท่ีเครือข่ายองค์กรสตรีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ       
โดยพิจารณาอนุมตัิและสนบัสนุนงบประมาณให้กลุ่ม/องค์กรสตรี โครงการกิจกรรมละ 6,000 – 
10,000 บาท หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม 
 
    (3) ส่งส าเนาโครงการตามแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.1) ท่ีผ่าน              
การพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการฯ ให้ สค.ทราบ 
 
    (4) เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณให้กลุ่ม/องค์กรสตรี ท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  
  
    (5) ติดตาม ดแูล ให้ค าแนะน า และร่วมด าเนินงานโครงการของกลุม่/องค์กร
สตรีท่ีได้รับการสนบัสนนุ 
 
    (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ี สค. ก าหนดตาม
แบบรายงานผล (แบบ สค.2) และรวบรวมแบบรายงานผลของกลุม่/องค์กรสตรีให้ สค.ทราบ 
 
   ส าหรับข้อ 2 พบว่า ในปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อ 1-2 ได้มีการก าหนดกรอบ
กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนมากขึน้ โดยในปีงบประมาณ 2551                
ให้งบประมาณอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมละ 5,000 – 10,000 บาท หรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม และในปีงบประมาณ 2552 ได้เพิ่มงบประมาณอดุหนุนโครงการ/กิจกรรมละ 6,000 -
10,000 บาท หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม 
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   ส่วนใหญ่คณะกรรมการองค์กรพฒันาสตรีระดบัจงัหวดั (กพสจ.) จะได้รับรู้และ
ทราบข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีของส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั (พมจ.)   
ซึ่งแต่ละพื น้ ท่ี เห็นว่า การประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่ม/องค์กรพัฒนาสตรีทราบเป็น               
การด าเนินงานท่ีรวดเร็ว 
 
   ผลการด าเนินงานของ พมจ. เ ก่ียวกับโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อ           
การพฒันาสตรี มีดงันี ้
 
   1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของ พมจ. 
     
    ส่วนใหญ่องค์กรสตรีรับรู้ข้อมูลว่างบประมาณอุดหนุนโครงการได้จาก
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั (พมจ.) เช่น 
 
    องค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 
    ‚ปี 2550 โครงการพฒันาศกัยภาพองค์กรสตรี ส าหรับโครงการนี้ได้รับเงิน
สนบัสนนุจาก พมจ. โดยทาง พมจ.แจ้งไปทีก่ลุ่มว่ามีเงินสนบัสนนุกลุ่มสตรี จ านวนหน่ึงหมืน่บาท 
แต่จะต้องให้สตรีท าโครงการเข้ามา จากนัน้ก็มาประชุมกลุ่มสตรีเทศบาล ซ่ึงปกติมีการประชุม   
ทกุเดือนอยู่แล้ว เป็นการประชมุระดบัคณะกรรมการ 21 คน ทีเ่หลือเป็นเป็นเครือข่าย ไดเ้งินมา
หน่ึงหมื่นบาทจากพฒันาสงัคม กลุ่มสตรีของเราไม่ค่อยรู้บทบาทของตนเอง‛ (เวทีสนทนากลุ่ม     
จ.สมุทรสงคราม, 17 มิถุนายน 2553)  
 
    คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทยั 
 
    ‚ปี 2550 รับทราบนโยบายมาจาก พมจ. ว่ามีงบประมาณสนบัสนนุโครงการ 
จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ หากเป็นคณะกรรมการระดับอ าเภอ              
ก็ประสานกนัในระดบัอ าเภอ ที่ผ่านมาในระดบัจังหวดั กิจกรรมในวนัสตรีสากลนัน้มีการปลูก
ต้นไม้ การพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการพฒันาสตรีเร่ืองการพูด การเดิน การวางตน 
โครงการแต่ละโครงการทีไ่ดด้ าเนินการมานัน้จะด าเนินการคล้ายๆ กนั เนือ่งจากเป็นนโยบายของ 
กพสจ. 5 ข้อ คือ 1.หาเงินเข้ากองทนุสตรี 2.หางบประมาณการสนบัสนนุจากองค์กร หน่วยงาน
ส่วนท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ.เทศบาล เป็นต้น 3.การส ารวจข้อมูลพื้นฐานกลุ่มสตรีในพื้นที ่       
4.การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และ 5.การให ้     
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ความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องค์กรราชการ/งานสาธารณะกุศล เช่น งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
ไม่ว่าจะมีงบประมาณสนบัสนนุให้หรือไม่ก็ตาม ก็จะให้ความร่วมมือ เพือ่เป็นการแสดงพลงัของ
เครือข่ายสตรี‛ (เวทสีนทนากลุ่ม จ.สุโขทยั, 10 พฤษภาคม 2553) 
 
    คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
 
    ‚ทีม่าของการด าเนินโครงการ รับทราบข้อมูลจาก กพสจ. เป็นงบของ สสส. 
หรือเปล่าไม่ทราบส่วนนัน้ เพราะว่าทางประธานชีแ้นะว่าหากอ าเภอไหนอยากไดท้นุขอมาทีจ่งัหวดั 
ทางเชียงขวัญได้งบ 10,000 บาท และไปสมทบกับกองทุนพฒันาสตรีอ าเภอ มีเงินกองทุน
ประมาณ 300,000 บาท โดยการระดมทนุช่วยกนัหาเองและสมทบจากจงัหวดัน ามาเป็นกองทนุ
รวม‛ (เวทสีนทนากลุ่ม จ.ร้อยเอ็ด, 31 พฤษภาคม 2553)  
 
   2. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
 
    เดิมองค์กรพฒันาสตรีเป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพฒันาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแต่เน้นการฝึกอาชีพของ  
กลุม่สตรีเพื่อสง่เสริมให้สตรีมีอาชีพและรายได้เสริมให้กบัครอบครัว แม้ว่าจะมีการโอนให้กระทรวง   
การพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยงัคงได้รับการดูแล สนับสนุน  
การด าเนินงานจากเจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชนทัง้ในระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล เช่น การให้ค าแนะน า
การเขียนโครงการเพ่ือให้ได้รับการอนมุตัิ เพราะหากโครงการเขียนไมส่อดคล้องกบักรอบก็จะท าให้
ไม่ได้รับพิจารณา ดงัท่ี  
 
    จ.นครนายก ระบุว่า ‚ให้เราเขียนโครงการ เขียนไปก็ไม่ได้ สตรีหมด
ก าลงัใจ‛ หรือ ‚คณุมองเห็นเป็นแค่เศษกระดาษ !!‛  
 
    ส าหรับท่ี จ.มุกดาหารมีประสบการณ์โดยตรง คือ ‚โครงการที่ท ามาไม่ตรง
จดุเป้าหมาย เพราะรู้แลว้ว่าท าแลว้ไม่ต่อเนือ่ง ไม่ยัง่ยืน‛  
 
    ดังนัน้ พัฒนาชุมชนท่ี จ.พิจิตร จึงเสนอต่อว่า ‚หากองค์กรสตรีจะเขียน
โครงการ มีปัญหาปรึกษาได้‛ รวมทัง้ พมจ.ท่ีคาดหวงัว่า ‚สดุยอดของการท างานขององค์กรสตรี
เครือข่าย คือ คิดเป็น เขียนโครงการเป็น‛ 
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    คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย 
 
    ‚ทีม่าของงบประมาณให้อ าเภอละ 10,000 บาท เนื่องจากเป็นจงัหวดัขนาด
กลาง จากส านกังาน พมจ.งบประมาณที่จัดโครงการ ปี 2553 ได้งบประมาณ 80,000 บาท        
ปี 2552 ไดง้บประมาณ 60,000 บาท เมือ่ก่อน พมจ.ยงัไม่เกิด ท างานร่วมกบัทาง พช. ทาง พช.
บอกให้ผูห้ญิงเขียนโครงการและคดัโครงการที่ต้องการท าจริง โดยโครงการที่เขียนข้ึนมาจะต้อง
ผ่านทางพฒันาชมุชนอ าเภอเพือ่ให้ช่วยดูแลและเป็นคนพาท า จากนัน้ก็มาเลือกกนัว่าอ าเภอไหน 
ทีจ่ะถูกคดัเลือก‛ (เวทสีนทนากลุ่ม จ.หนองคาย, 3 มิถุนายน 2553) 
 
   3. การพจิารณากล่ันกรองโครงการ 
    
    คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายในจงัหวดั
และเป็นผู้ มีประสบการณ์สูงในการท างาน ได้สะท้อนมุมมองในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง ในขัน้ตอน          
การพิจารณากลัน่กรองโครงการท่ีน่าสนใจ โดยให้ข้อคิดว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้โครงการนีไ้ป
เช่ือมโยงกบัโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี ดงัเสียงสะท้อนจากอดีตพฒันาการ จ.ปัตตานี ท่ีวา่  
 
    ‚มีประสบการณ์เร่ืองแผนงาน โครงการ และได้รับค าสัง่จงัหวดั ทาง พมจ.
เชิญมาเป็นคณะกรรมการ ทีเ่รากลัน่กรองโครงการ เราพิจารณาจากพืน้ฐานข้อมูล การจดัท าเวที
ของพืน้ทีเ่ป็นขัน้ตอน และจงัหวดัพิจารณาดูว่าตรงกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย กรอบของกระทรวง
หรือไม่ เราดูขัน้ตอน วตัถปุระสงค์ และความเป็นไปไดข้องโครงการ หากคิดว่า 3 จงัหวดัชายแดน
มีปัญหาโครงการมาก โครงการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด โครงการเลี้ยงปลาเจ๊งหมด เพราะว่า
คนที่ท าส่วนมากเป็นทหารพราน ไปท าให้ พอให้ไปหมดเลย เพราะว่าไม่ได้ต่อยอด หากเป็น    
การฝึกอบรมให้อุปกรณ์ เสริมสวยจะเกิดประโยชน์ คนที่เสนอโครงการจะต้องไปต่อยอดเอง     
การพิจารณาถือว่ากลุ่มสตรีท าได้ประมาณ 60% รู้สึกภูมิใจ และโครงการที่ท าก็ไปเชื่อมกับ
โครงการอืน่ ซ่ึงเราดูแลทกุขัน้ตอน‛ (เวทสีนทนากลุ่ม จ.ปัตตานี, 14 ก.ค.53) 
 
   4. เกณฑ์การพจิารณาโครงการจากกรอบกิจกรรมของ สค. 
   
    การท่ีส่วนกลางก าหนดกรอบกิจกรรมไว้ท าให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการในระดบัจังหวดัสามารถด าเนินการได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกรอบกิจกรรม     
ท่ีก าหนดไว้ หากพืน้ท่ีใดไม่ได้รับการสนบัสนนุก็จะใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



 

 65 

(อบต.) ประกอบกับปัจจุบนัหลายพืน้ท่ี ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาททางการเมือง      
ในระดบัท้องถ่ิน บางท่านก็เป็นนายก อบต. เช่น พืน้ท่ี จ.หนองคาย ได้สะท้อนในเวที ดงันี ้
 
    ‚คณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ จะดูตามกรอบว่าสอดคล้องกบักรอบ   
ทีใ่ห้มาหรือไม่ ส่วนเร่ืองของงบประมาณไม่มีปัญหาระหว่างเครือข่าย เพราะว่าบางทีเราบอกว่า
อ าเภอนีมี้ความเขม้แข็งเขาก็เข้าใจ อยากใหดึ้งอ าเภออ่อนๆ มาท า  
 
    ส่วนอ าเภอที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยปกติก็จะมีการประชุมสญัจรทุก    
สองเ ดือน โดยเ ชิญทุกอ า เภอไปร่วมและมีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ เค รือ ข่ายทราบ               
เร่ืองงบประมาณเราไม่อด หากเราเป็น ส.อบต. หรือ สท.เราไม่อดและมีระเบียบของ มท.ที่ให ้        
การสนบัสนนุหมู่บ้านละหน่ึงหมื่นบาท เขาไม่ห่วงเร่ืองเงิน มีนายก อบต.หญิง 8 คน เราไม่ห่วง 
เข้าทางเราๆ ไม่ห่วง เราพยายามใหง้บประมาณสนบัสนนุอ าเภอทีไ่ม่มีนายกหญิง เพราะว่าเขาไม่
มี power ในการขอรับทนุสนบัสนนุจากทอ้งถ่ิน‛ (เวทสีนทนากลุ่ม จ.หนองคาย, อ้างแล้ว) 
 
  2) การสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีของโครงการ 
 
   การสนบัสนนุงบประมาณให้กลุ่มองค์กรสตรีของโครงการระหว่างปี 2550-2552 
พบว่า มีการสนับสนุนจ านวนกลุ่ม/องค์กรสตรี จ านวนโครงการใกล้เคียงกันในปี 2550 -2551     
และในปี 2552 การสนับสนุนจ านวนกลุ่มและจ านวนโครงการลดลงเหลือเพียงการสนับสนุน
จ านวนรวม 391 กลุ่ม รวม 396 โครงการ เป็นเงินทัง้หมด 4,880,000 บาท โดยมีรายละเอียด              
การสนบัสนนุในแตล่ะปี ดงันี ้
 
   ปีงบประมาณ 2550 กลุ่ม/องค์กรสตรีได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ทัง้สิน้ 789 กลุ่ม จ านวน 804 โครงการ เป็นเงิน 18,670,813 บาท และได้รับ         
การสนบัสนนุ จ านวน 427 กลุม่ รวม 438 โครงการ เป็นเงิน 4,880,000 บาท 
 
   ปีงบประมาณ 2551 กลุ่ม/องค์กรสตรีได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ ทัง้สิน้ 541 กลุ่ม จ านวน 542โครงการ เป็นเงิน 5,747,756 บาท และได้รับ             
การสนบัสนนุ จ านวน 429 กลุม่ รวม 434 โครงการ เป็นเงิน 4,880,000 บาท 
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   ปีงบประมาณ 2552 กลุ่ม/องค์กรสตรีได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ ทัง้สิน้ 550 กลุ่ม จ านวน 590 โครงการ เป็นเงิน 7,997,325 บาท และได้รับ           
การสนบัสนนุ จ านวน 391 กลุม่ รวม 396 โครงการ เป็นเงิน 4,880,000 บาท 
 
   ผลที่เกิดขึน้จากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีดงันี ้
 
   1. กลุ่ม/องค์กรสตรีเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในระดบัพืน้ที่ 
    
    กลุ่ม /องค์กรสตรีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพ มีการรวมตัวกันมานาน                
มีวตัถปุระสงค์ของแตล่ะกลุม่ในการด าเนินงาน มีกิจกรรมการด าเนินงานตอ่เน่ือง สว่นใหญ่องค์กร
สตรีมีกิจกรรมร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ ในจงัหวดั เน่ืองจากจงัหวดัมีกิจกรรมหลกัๆ ท่ีต้องอาศยัองค์กร
สตรีมาร่วม เช่น วันพ่อ วันแม่ วันส าคญัต่างๆ ของจังหวัด โดยจะมีการก าหนดว่าองค์กรสตรี
จะต้องน าสมาชิกมาร่วมงานเท่าไร องค์กรสตรีก็จะใช้เครือข่ายองค์กรสตรีระดบัอ าเภอ/ระดบั
ต าบล โดยก าหนดว่าแต่ละพืน้ท่ีจะน าคนมาร่วมงานได้จ านวนเท่าไร ส่วนใหญ่ใช้ความร่วมมือ
ไม่ได้เป็นการบงัคบั ผู้หญิงพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเพราะวา่ต้องการท างานเพื่อสว่นรวม 
 
   2. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมรูปแบบเดยีวกัน ท าเตม็พืน้ที่ทัง้จังหวัด 
 
    การท าโครงการ/กิจกรรมรูปแบบเดียว แต่ด าเนินการเต็มพืน้ท่ีทัง้ กพสจ./     
กพสอ./กพสต. โดยใช้ช่ือโครงการเดียวกนั เช่น จ.พิจิตร กพสอ.ใช้ช่ือโครงการ/กิจกรรมเดียวกนั 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งและพฒันาสู่สถาบนัครอบครัว การอบรมเพิ่มศกัยภาพสตรีระดบั
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ เป็นต้น และมีข้อสงัเกตว่าท่ี จ.พิจิตร การท าโครงการ/กิจกรรมรูปแบบ
เดียวกนั เป็นการท าโครงการท่ีเจ้าหน้าท่ีนิยามวา่เป็น “การบรูณาการ” 
 
   3. จ านวนกลุ่ม/องค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สค. 
 
    สค.ได้สนับสนุนกลุ่ม 3 ปี จ านวน 128 กลุ่ม 129 โครงการ เป็นเงิน 
1,736,650 บาท (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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   4. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 
    โครงการ/กิจกรรมในลกัษณะนี ้มีเพียง 1 ใน 15 จงัหวดัท่ีมีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีโดดเดน่มาก คือ กพสจ.มุกดาหาร มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเพื่อสร้างเครือข่ายไทย-

ลาว ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน มีการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ     
และเป็นโครงการท่ีได้รับความสนใจจากสตรีในจงัหวดัมาก 
 
   5. โครงการ/กิจกรรมที่เช่ือมกับสถาบันครอบครัว 
 
    จังหวัดท่ีมีการด าเนินงานเก่ียวกับสถาบันครอบครัว เช่น จ.สิงห์บุรี              
มีโครงการน่าสนใจ ได้แก่ เครือข่ายสตรีรณรงค์เสริมสร้างครอบครัว รณรงค์สร้างกระแสลด       
ความรุนแรงในครอบครัว และ จ.ปัตตานี มีกิจกรรมนนัทนาการเพื่อให้แม่ลกูมีความใกล้ชิดกนั        
ส่วน จ.พังงา มีโครงการ/กิจกรรมพฒันาสถาบนัครอบครัว เช่นเดียวกับ จ.สมุทรสงครามท่ีมี
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวสุขสันต์น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น           
และปันน า้ใจให้กนัในวนัครอบครัว เป็นต้น 
 
   6. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี 
 
    จงัหวดัท่ีให้ความสนใจกับการพฒันาสตรีภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพ
สตรี เช่น จ.สุโขทยั จ.หนองคาย จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด และ จ.นครนายก เป็นต้น กิจกรรม   
การพัฒนาศักยภาพสตรีถือเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีแต่ละจังหวัดน่าจะด าเนินการพร้อมกัน         
ทัง้จังหวัด เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้คนในจังหวัดได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาสตรี 
(รายละเอียดการสนบัสนนุโครงการจ าแนกรายปี ดภูาคผนวก) 
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 1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  
 
  ผลการประเมินผลผลิตโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี จ านวน
คนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนหน่วยงานภาคีท่ีเข้าร่วม ความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้อง/หน่วยงาน 
ความคุ้มคา่ของโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  1) ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีตัง้แต่     
ปี 2546-2552 
 
   ภาพรวมผลการประเมินการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันา
สตรีตัง้แต่ปี 2550-2552 พบว่า จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ 3 ปี มีจ านวนทัง้หมด 1,016,042 คน    
ใช้งบประมาณทัง้หมด 14,640,000 บาท (งบประมาณสนบัสนนุปีละ 4,880,000 บาท) คา่ใช้จ่าย
ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ่คน เท่ากบั 14.40 บาท จ าแนกในแตล่ะปี ดงันี ้
 
   ปี 2550 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ 435,535 คน ใช้งบประมาณ 4,880,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ่คน เท่ากบั 11.20 บาท 
 
   ปี 2551 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ 362,691 คน ใช้งบประมาณ 4,880,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ่คน เท่ากบั 13.45 บาท 
 
   ปี 2552 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ 216,996 คน ใช้งบประมาณ 4,880,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ่คน เท่ากบั 22.40 บาท  
 
   ผลการประเมิน พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในปี 2546 มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด      
คือ  121.88 บาท ใน 3 ปี (2550-2552) พบว่า ปี 2552 มีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนสงูสดุ เท่ากับ    
22.40 บาท ดงัตารางท่ี 3.3  
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 ตารางท่ี  3.3  ผลการด าเนินงานโครงการสง่เสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี ปี 2546-2552 
 

ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนกลุ่ม/
องค์กรที่ได้รับ
จัดสรร (กลุ่ม) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
(คน) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
คน (บาท) 

2546 4,380,000 

กทม. 74  
ภมูิภาค  288 

77  
291  

732,080 
3,647,920 

7,960 
27,975 

91.97 
130.40 

รวม 362 
12.1 
(368) 

13.2 
(4,380,000) 

1.8 
(35,935) 

121.88 

2547 4,380,000 

กทม. 82  
ภมูิภาค 340  

86  
351  

701,050 
3,678,950 

11,736 
217,060 

59.74 
16.95 

รวม 422 กลุ่ม 
14.4 
(437) 

13.2 
(4,380,000) 

11.5 
(228,796) 

19.14 

2548 4,880,000 

กทม. 75 กลุม่ 
ภมูิภาค 440 กลุม่ 

75  
456  

505,000 
4,375,000 

17,129 
291,574 

29.48 
15.00 

รวม 515 
17.5 
(531) 

14.7 
(4,880,000) 

15.5 
(308,703) 

15.80 

2549 4,880,000 

กทม. 39 กลุม่ 
ภมูิภาค 382  

37  
393  

506,000 
4,374,000 

8,690 
398,271 

58.23 
10.98 

รวม 419 กลุ่ม 
14.2 
(430) 

14.7 
(4,880,000) 

20.4 
(406,961) 

11.99 

2550 4,880,000 

กทม. 3  
ภมูิภาค 424  

3  
435  

120,000 
4,760,000 

1,300 
434,235 

92.31 
10.96 

รวม 427 
14.4 
(438) 

14.7 
(4,880,000) 

21.8 
(435,535) 

11.20 

2551 4,880,000 

กทม. 2  
ภมูิภาค 427  

2  
432  

30,000 
4,850,000 

509 
362,182 

58.94 
13.39 

รวม 429 
14.3 
(434) 

14.7 
(4,880,000) 

18.1 
(362,691) 

13.45 

2552 4,880,000 

กทม. 4  
ภมูิภาค 387  

5  
391  

113,200 
4,766,800 

820 
216,996 

1,378.05 
21.97 

รวม 391 
13.1 
(396) 

14.7 
(4,880,000) 

10.9 
(217,816) 

22.40 

รวม 
2546

-
2552 

33,160,000 

กทม. 277  
ภมูิภาค 2,688  

285  
2,749  

- 48,144 
1,948,293 

- 

รวม 2,965 
100.0 
(3,034) 

100.0 
(33,160,000) 

100.0 
(1,996,437) 

16.60 
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  2) จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
  ผลการประเมินจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี

และครอบครัว ปีงบประมาณ 2550-2552 พบว่า ในปี 2550 จ านวนผู้ ได้รับผลประโยชน์มากท่ีสดุ 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มุกดาหาร (ร้อยละ 43.0, 
32.5 และ 22.1 ตามล าดบั) ในปี 2551 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ลดลงมาก แต ่ในปี 2552 จ านวนผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการพบใน จ.หนองคาย 
จ.ศรีสะเกษ จ.มุกดาหาร และ จ.ร้อยเอ็ด (39.0, 38.9, 11.4 และ 10.7 ตามล าดบั) รองลงมา 
คือ ในปี 2550 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์ พบว่า ภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา    
และ จ.ปัตตานี (ร้อยละ 90.2, 7.5 และ 2.3 ตามล าดับ) ในปี 2551 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์          
จากโครงการลดลงเหลือเพียง 7,786 คน และในปี 2552 จ านวนผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการ
เพิ่มขึน้จากปี 2551 มีจ านวน 15,851 คน โดยจงัหวดัท่ีมีผู้ รับประโยชน์มากท่ีสดุ คือ จ.ปัตตานี   
จ.นครศรีธรรมราช  และ จ.พังงา (ร้อยละ 55.9, 42.2 และ 1.9 ตามล าดับ) ข้อสังเกต             
คือ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานีมีจ านวนผู้ เข้าร่วมมากกวา่ จ.พังงา 

 
  ภาพรวมของจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้ประเทศ พบว่า จ านวนคนท่ีเข้าร่วม

โครงการมากท่ีสดุ คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
(ร้อยละ 59.9, 13.5, 12.2, 10.7 และ 3.7 ตามล าดบั) ดงัแผนภมูิท่ี 3.4 

 
แผนภูมิท่ี 3.4 ร้อยละจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี

และครอบครัว ในปี 2550-2552 

59.9

13.5

12.2

10.7

3.7

0 20 40 60 80 100

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ใต้

เหนือ

กลาง

ตะวนัออก
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ตารางท่ี 3.4 สรุปผลโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ปีงบประมาณ 2550-2552 
 

ที่ ภาค/จังหวัด 
จ านวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

2550 2551 2552 รวม 
ภาคเหนือ 
1 เชียงใหม ่ 9.9 

(1,421) 
57.2 
(2,908) 

3.8 
(373) 

1.9 
(4,702) 

2 พิจิตร 20.6 
(2,972) 

32.9 
(1,670) 

6.0 
(600) 

2.2 
(5,242) 

3 สโุขทยั 69.5 
(10,000) 

9.9 
(500) 

90.2 
(8,960) 

8.1 
(19,460) 

รวม 100.0 
(14,393) 

100.0 
(5,708) 

100.0 
(9,933) 

12.2 
(29,404) 

ภาคกลาง 
4 นครนายก 2.3 

(505) 
4.5 
(100) 

3.4 
(50) 

0.3 
(655) 

5 สมทุรสงคราม 7.7 
(1,685) 

56.2 
(1,290) 

40.2 
(593) 

1.5 
(3,563) 

6 สงิห์บรีุ 87.3 
(19,125) 

10.9 
(251) 

20.7 
(305) 

8.2 
(19,681) 

7 นนทบรีุ 2.7 
(587) 

28.5 
(655) 

35.7 
(525) 

0.7 
(1,767) 

รวม 100.0 
(21,902) 

100.0 
(2,296) 

100.0 
(1,473) 

10.7 
(25,671) 

ภาคใต้ 
8 พงังา 7.5 

(670) 
14.0 
(1,093) 

1.9 
(300) 

0.8 
(2,063) 

9 นครศรีธรรมราช 90.2 
(8,005) 

8.9 
(690) 

42.2 
(6,691) 

6.4 
(15,386) 

10 ปัตตานี 2.3 
(200) 

77.1 
(6,000) 

55.9 
(8,860) 

6.3 
(15,060) 
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ่) 
 

ที่ ภาค/จังหวัด 
จ านวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

2550 2551 2552 รวม 
รวม 100.0 

(8,875) 
100.0 
(7,783) 

100.0 
(15,851) 

13.2 
(32,509) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11 ร้อยเอ็ด 32.5 

(37,000) 
66.4 
(5,273) 

10.7 
(2,408) 

18.6 
(44,681) 

12 ศรีสะเกษ 43.0 
(48,850) 

11.9 
(950) 

38.9 
(8,725) 

24.3 
(58,525) 

13 มกุดาหาร 22.1 
(25,148) 

19.4 
(1,540) 

11.4 
(2,550) 

12.1 
(29,238) 

14 หนองคาย 2.4 
(2,755) 

2.3 
(180) 

39.0 
(8,751) 

4.9 
(11,686) 

รวม 100.0 
(113,753) 

100.0 
(1,943) 

100.0 
(22,434) 

59.9 
(144,130) 

ภาคตะวันออก 
15 จนัทบรีุ 100.0 

(4,000) 
100.0 
(4,800) 

100.0 
(200) 

3.7 
(9,000) 

รวม 100.0 
(4,000) 

100.0 
(4,800) 

100.0 
(200) 

3.7 
(9,000) 

รวมทัง้หมด 100.0 
(162,923) 

100.0 
(27,900) 

100.0 
(49,891) 

100.0 
240,714 
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   3) จ านวนกลุ่ม/องค์กรสตรีที่เข้าร่วมโครงการ 
 
   กลุ่ม/องค์กรสตรีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
โครงการ ในปี 2550-2552 มีจ านวนทัง้หมด 413 กลุม่ ประกอบด้วย 
 
   ปี 2550 จ านวน 137 กลุม่ ได้รับการสนบัสนนุ จ านวน 74 กลุม่ (54.0%) 
 
   ปี 2551 จ านวน 125 กลุม่ ได้รับการสนบัสนนุ จ านวน 92 กลุม่ (73.6%) 
 
   ปี 2552 จ านวน 151 กลุม่ ได้รับการสนบัสนนุ จ านวน 80 กลุม่ (53.0%) 
 
   จ านวนกลุ่ม/องค์กรสตรีท่ีเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี (2550 -2552)     
มีจ านวนทัง้หมด 246 กลุ่ม ซึ่งเหลือเพียงร้อยละ 59.6 จากจ านวนกลุ่มท่ีขอรับสนับสนุน         
(413 กลุม่) (ตารางท่ี ก-1 และ ตารางท่ี ก-2 ภาคผนวก)  
 
   องค์กรหลักที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
   ทุกจังหวดัมีโครงการจาก กพสจ./กพสอ./กพสต. มาร่วมทุกจังหวดั กิจกรรม  
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบกิจกรรมท่ี สค.ก าหนด  
 
   มีเสียงสะท้อนจากพืน้ท่ี จ.พังงา วา่ ‚อย่าก าหนดโครงการมา อย่าบงัคบัใหกิ้นให้
ใช ้อย่า fix model...ใหเ้สนอโครงการผ่าน พมจ. และใหมี้ผูม้าติดตามประเมินผล‛  
 
   อย่างไรก็ตาม จากการติดตามพบว่า ยังมีรายละเอียดกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน   
ตามศกัยภาพขององค์กรสตรีบ้าง 
 
   กลุ่มอาชีพ 
    
   ในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มอาชีพท่ีเกิดจากการรวมกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมด้านอาชีพและการสง่เสริมอาชีพ พบได้ในทกุภาค โดยเฉพาะท่ี จ.นนทบุรี มีกลุ่ม
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แม่บ้านหงส์ประยูร ท าผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรี ต.บางม่วง ท าอาหารไทย
พืน้บ้านตามประเพณีสงกรานต์  
 
   ส าหรับท่ี จ.นครนายก ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มท าให้ได้ข้อยืนยันว่า 
‚คณะกรรมการกลุ่มสตรีก็คือกลุ่มอาชีพสตรี‛ นัน่เอง 
 
   กลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
 
   กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีได้ รับการสนับสนุนโครงการ เช่น ชมรมรักษ์สุขภาพบึงกาฬ           
จ.หนองคาย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด ศนูย์ประสานงานภาคเอกชนประจ า
จงัหวดัร้อยเอ็ด สมาคมนกัธุรกิจและวิชาชีพจงัหวดัร้อยเอ็ด ชมรมมิตรสมัพนัธ์ จ.สมุทรสงคราม 
ชมรมผู้สงูอายบุ้านสนัป่าเลียง จ.เชียงใหม่ 
 
   เครือข่ายสตรี 
 
   การด าเนินงานของ สค. ยังมีการขยายผลไปยังกลุ่มเครือข่าย น้อย มีเพียง    
3 จงัหวดัท่ีพบจากการประเมิน เช่น  
  
   จ.เชียงใหม่ กลุม่เครือข่ายสตรีศรีเชียงใหม ่อ.ฝาง 
 
   จ.สิงห์บุรี กลุม่เครือข่ายสตรีจงัหวดัสิงห์บรีุ 
 
   จ.ปัตตานี เครือข่ายสตรีผู้ ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
 
   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มเป้าหมายที่ท างานร่วมกับ พมจ. 
 
   การด าเนินงานโครงการนีเ้ป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของจังหวัดท่ี พมจ.           
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี 1 -2 คนดูแลรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ี พมจ.มีบทบาทหน้าท่ีของ             
การประสานเช่ือมโยงกบั กพสจ. ซึง่ กพสจ.ก็จะประสานงานกบักลุม่เป้าหมายสตรีในระดบัอ าเภอ 
ระดบัต าบลตอ่ไป 
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  4) การเข้าร่วมโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   หน่วยงานภาคีในระดับต าบล โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาล ยงัเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายสตรีและครอบครัวน้อย พบเพียง 2 จงัหวดั 
ได้แก่ จ.นครนายก และ จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะท่ี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีประธาน  
กพสจ.เคยเป็นภรรยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) ท าให้ประธาน กพสจ.สามารถ
ผลกัดนัให้โครงการ/กิจกรรมสตรีได้เข้าไปสู่แผนพฒันาของ อบจ.ได้ ส่งผลต่อโครงการสตรีได้รับ
การสนบัสนนุงบประมาณจ านวนมากขึน้และเป็นท่ียอมรับจากผลงานท่ีจดัขึน้ภายในจงัหวดั 
 
  5) ความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 
   ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่ม/องค์กรสตรีท่ีเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม         
สว่นใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 8.9 จงัหวดัท่ีมีการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
คือ จ.นครศรีธรรมราช จ.ปัตตานี และ จ.หนองคาย 
    
   เหตผุลส าคญัท่ี จ.นครศรีธรรมราชพึงพอใจมาก เน่ืองจาก ‚มีคนมองว่าเราลง
พืน้ที ่/ ภูมิใจในตนเองทีส่ามารถท างานได ้ผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับไดม้ากกว่ากลุ่มอืน่ สามารถเขียน
โครงการไดเ้ก่ง‛  
 
   สว่นท่ี จ.ปัตตานี ให้เหตผุลว่า ‚เป็นการหลอมสตรีใหเ้ป็นหน่ึงเดียวแมว่้าจะไม่มี
ค่าตอบแทน...งบนอ้ยแต่จดัได ้และท าจริง ท าได‛้ 
 
    ส าหรับ จ.หนองคาย ให้เหตผุลว่า ‚เราได้มารวมกนัอยู่ตรงนี้คือก าไร จากคน
นอ้ยๆ ออกจากกะลามาสู่สงัคม...พอใจทีไ่ดม้ารวมพลงัและข้ึนมาอยู่ตรงจดุนี‛้ เป็นต้น  
 
   แต่ จ.นครนายกให้คะแนนเฉลี่ยต ่าท่ีสดุ เพียง 6.7 เท่านัน้ โดยได้ให้เหตผุลว่า     
‚ความพึงพอใจให ้6 คะแนน เพราะว่าไม่ทราบอะไรเลย‛  
 
   ในทัศนะของเจ้าหน้าท่ี พมจ. ปรากฏว่า จ.ศรีสะเกษ จ.นครศรีธรรมราช            
และ จ.ปัตตานี มีความพงึพอใจมากในระดบั 10 คะแนน ดงัเช่นท่ี จ.ศรีสะเกษ ได้ให้เหตผุลว่า        
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‚ใหเ้ต็ม 10 ถือว่าจงัหวดัมีความโปร่งใสทกุเร่ือง และทางส่วนกลางมาประเมินใหค้วามพึงพอใจ
และความคุม้ค่า‛ 
 
  6) ความคุ้มค่าของโครงการ 
    
   การจุดประกายกลุ่ม/องค์กรสตรีได้ท างานส่วนรวม 
 
   จงัหวดัท่ีมีความพึงพอใจมาก มกัให้คะแนนความคุ้มค่าของโครงการสงูเช่นกัน 
ความคุ้มคา่ของโครงการจากเวทีสว่นใหญ่เห็นวา่งบประมาณท่ีจดัสรรลงมาให้กบักลุม่/องค์กรสตรี
ถือเป็นจุดประกาย จุดเร่ิมต้นให้กับกลุ่ม/องค์กรสตรีได้มีกิจกรรมการด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ี 
เพราะเดิมองค์กรสตรีเคยอยู่ในความดแูลของกรมการพัฒนาชุมชน แต่ไม่เคยมีการสนบัสนุน
งบประมาณให้ แต่เม่ือองค์กรสตรีมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ        
ความมัน่คงของมนุษย์แล้วก็ได้รับการจดัสรรเงินอุดหนุนให้กลุ่ม/องค์กรสตรีได้มีกิจกรรมการให้
ความรู้ กิจกรรมการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสตรีท่ีด าเนินงานจนถึงระดบั กพสต. ซึง่เร่ืองนี ้
 
   ท่ี จ.สิงห์บุรีให้ความเห็นว่า ‚กรรมการชุดเดิมซบเซา แต่พอมาท าในรูปของ     
กพสอ.แลว้ดีมาก พอเปลีย่นจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็น พม.แลว้มีปัญหา?‛ 
 
   เกิดการรวมกลุ่มของสตรีในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
    
   การจดักิจกรรมวนัสตรีสากล บางจงัหวดัอาจถือเป็นการแสดงพลงัสตรีในการมา
รวมตวักนัของแต่ละ กพสอ./กพสต. ก็จะมีการเตรียมของดีมาแสดงให้ทัง้จงัหวดัได้รับรู้ ซึ่งถือว่า
เป็นการสนบัสนนุสง่เสริมสตรีได้มีโอกาสแสดงออกในแตล่ะปี 
 
   งบประมาณเป็นเพียงน า้มันหล่อล่ืน มากหรือน้อยก็ท างานได้ 
 
   หลายเวทีเห็นว่า งบประมาณจาก สค.ผ่านมาท่ีจงัหวดัถือว่าเป็นน า้มันหล่อล่ืน
ให้กับกลุ่ม/องค์กรสตรี บางท่านเห็นว่า เม่ือก่อนท างานไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน ก็ต้องท าอยู่แล้ว ถ้ามีงบมาสนบัสนุนลงมาบ้าง ก็จะท าให้ไม่ต้องควกักระเป๋าตวัเอง   
ท าให้คนท างานมีก าลงัใจในการท างานเพิ่มขึน้ นอกจากนีห้ลายคนให้เหตผุลว่า คณะกรรมการ     
กพสจ./กพสอ./กพสต. ตา่งก็มีต าแหน่งงานอ่ืนๆ รวมอยูด้่วย ผู้น าสตรีจงึมีกลยทุธ์ในการบรูณาการ
งาน คน เงินมาใช้ร่วมกนัได้ เช่น น างบนีไ้ปสมทบกบักิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้การจดักิจกรรมโดยรวม
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ขององค์กรสตรีเป็นรูปธรรม ชัดเจนขึน้ ปัจจุบนัสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน    
จากองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เทศบาลได้เอง 
 
   โดยสรุป ความคุ้มค่าของโครงการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 9.02 จงัหวดัท่ีให้คะแนน
ความคุ้มคา่เตม็ 10 คะแนน ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย และ จ.นครศรีธรรมราช  
 
   ผู้ เข้าร่วมจาก จ.ศรีสะเกษให้เหตุผลว่า “ท าต่อเนื่อง มีต าบลน าร่อง ได้รับ
ประโยชน์มาก มีมาตรฐาน ถา้ท า 3 วนัข้ึนไปจึงจะคุม้ค่า‛  
 
   ส่วน จ.นครศรีธรรมราช ผู้ เข้าร่วมให้เหตุผลว่า ‚มีเงินน้อย แต่ได้งานมาก     
ไดร้ับค าชมว่าแม่บา้นท าไดอ้ย่างนีเ้ชียวหรือ?‛   
 
   และเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าบางพืน้ท่ีใน จ.นครนายกให้คะแนนความคุ้มค่าต ่าท่ีสดุ 
คือ 6 คะแนน  โดยให้เหตผุลว่า ‚เพราะไม่ทราบอะไรเลย‛ ‚สตรีเป็นกลุ่มรากหญ้าที่เป็นเพียงผล
ของการไดร้ับงบประมาณ ดึงเข้าไปมีส่วนร่วมได้ แต่ไม่ได้บริหารจดัการโครงการเอง กิจกรรมไม่
ต่อเนือ่ง‛ ดงัแผนภมูิท่ี 3.5  
 
 แผนภมูิท่ี 3.5 ความพึงพอใจและความคุ้มค่าของผู้ ให้ข้อมลูในโครงการส่งเสริมเครือข่าย
เพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว ระหวา่งปี 2550-2552 
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1.5 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I)  
 
 การด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว จากภาพรวม

ในทกุองค์ประกอบข้างต้น สง่ผลกระทบตอ่สตรี ครอบครัวและชมุชน ดงันี ้
 
 1) ผลกระทบต่อสตรี มีผลกระทบท่ีส าคญัๆ คือ 
   
  1.1)สตรีได้ รับการอบรมมากขึ น้  โดยเฉพาะความสามารถของสตรี               

ในการท างานเพื่อสงัคม เช่น 
 
   ท่ี จ.พังงา ระบวุา่ “เราท าไม่ได ้ท าโครงการในเงิน 7,000 บาท ส่ิงแรกทีภู่มิใจ 

คือ ความภาคภูมิในที่เราหางบได้ มีงบ 7,000 บาท สามารถจัดงานได้ 40,000-50,000 บาท‛ 
‚ผูห้ญิงท างานเก่ง แต่ยงัเก่งเฉพาะทีมเล็กๆ‛  

 
   และ จ.ปัตตานี ระบุว่า ‚เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ เราได้ท าดีเพื่อ

แผ่นดิน‛ 
 
  1.2)สตรีมีพืน้ที่สาธารณะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึน้  พบได้ใน

หลายจงัหวดัท่ีสตรีมีเส้นทางเดินเพื่อก้าวเข้าสูเ่วทีการเมืองท้องถ่ิน เช่น 
 
   จ.สิงห์บุรี ‚เป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ปี 40 อบรมบ่อยมาก ท าให้รู้เร่ือง

การเมือง อยากใหส้ตรีรู้เร่ืองบา้ง‛ 
 
   จ.นครนายก “การยอมรับของผูช้ายต่อสตรียงัไม่มี ลงก านนั 2 สมยัยงัไม่ได้

...สดุทา้ยสตรีแพเ้งิน‛ 
 
   หรือท่ี  จ.นครศรีธรรมราช  ท่ี มีสมาชิกสภาจังหวัดเป็นผู้ หญิงและ            

เป็นประธาน กพสจ.ด้วย 
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  1.3)เกิดการเฝ้าระวังทางสังคม ความเสมอภาค/ความเท่าเทียมระหว่าง
หญิงกับชายในครอบครัว เช่น 

 
   จ.สมุทรสงคราม  ‚กลุ่มสตรี ตั้งเป้า คือ ให้สตรีมีส่วนร่วมด าเนินงาน      

ช่วงนัน้ท าประเด็นยาเสพติด จนไดร้ับโล่จากพระเทพฯ เร่ืองสตรีกบัการป้องกนัยาเสพติด‛ 
 
  1.4)มุมมองต่อผู้หญิงเปล่ียนไปในทางบวก แต่เดิมผู้หญิงถกูมองว่า ท างาน

นอกบ้านได้แต ่‚คมุผวัไม่ได‛้ (จ.นครนายก) รวมทัง้ผู้ชายยงัไมย่อมรับ โดยเฉพาะ ‚ผูบ้ริหารทัว่ไป
ที่มีเมีย ก็ไม่เห็นประโยชน์ของสตรี‛ แต่ภายหลงัมุมมองนีเ้ปลี่ยนไป เม่ือผู้หญิงได้พิสูจน์แล้วว่า
สามารถรวมกลุ่มท างานได้ ซึง่การเร่ิมต้นจากกลุ่มอาชีพจะค่อยๆ พฒันาไปสู่การท ากิจกรรมทาง
สงัคมท่ีมีคณุคา่ตอ่ไป เช่น  

    
   จ.สมุทรสงคราม ‚การรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายท างานอยู่ทีต่วั ‘งาน’ ทางเรา

ท างาน ‘สตรีกบัการป้องกนัยาเสพติด’ จนไดร้ับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสดุาสยาม
บรมราชกมุารี‛  

 
   หรือท่ี จ.สิงห์บุรีท่ีแต่เดิมยอมรับว่า ‚ผูห้ญิงมีก าแพงแก้วเห็น แต่เข้าไม่ถึง‛ 

แต่เดี๋ยวนี้เมื่อใช้ใจท างาน ผูช้ายไม่เป็นศตัรูกบัเรา ซ่ึง พมจ.ที่จงัหวดันี้ก็ระบุว่า ‚หญิงท างานได้
เท่าๆ กบั ชาย‛ 

 
 2) ผลกระทบต่อครอบครัว 
 
  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัว เช่น  
 
  ท่ี จ.ปัตตานี ให้เหตุผลว่า ‚...แม่กบัลูกได้ใกล้ชิดกนั...บางคนไม่เคยได้แสดง      

มีโอกาสก็ไดแ้สดงความรกั อยากพดูก็ไดพ้ดู บางครัง้ลูกเขาไดร้ะบายความในใจ...‛  
 
  นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม    

ท่ีเหมาะสม เช่น ท่ี จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรสงคราม จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร และ จ.จันทบุรี 
 
  ท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง  ก็คือ ลักษณะกิจกรรมเดิมๆ ท่ี  จ.ร้อยเอ็ด              

ได้ด าเนินงานไปแล้ว มีเหตผุลส าคญัในความแตกตา่งท่ีกิจกรรม ซึง่กลุม่/องค์กรสตรีท่ีตา่งระดบักนั
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ท านัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้ ได้รับประโยชน์ต่างกนั เช่น กลุ่มสตรีระดบัรากหญ้าเน้นการท ากิจกรรม
ด้วยอาชีพเพราะความยากจน ชมรมแม่ดีเด่นเน้นอบรมอาชีพเสริมให้แม่บ้าน และสภาผู้ สงูอายุ
เน้นกิจกรรมเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม เป็นต้น 

 
 3) ผลกระทบต่อชุมชน  
   
  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเร่ิมกลับคืนมา เช่น  
 
  ท่ี จ.เชียงใหม่ ‚...เมื่อก่อนมีการขอ แต่ต่อมาการขอหายไป มีแต่การขาย...

โครงการท าใหก้ารขอกลบัมา...‛ 
 
 
ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรค 
  

การด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในภาพรวม       
พบปัญหาอปุสรรคท่ีน่าสนใจ ดงันี ้

 
1. งบประมาณ 
 
 เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในทุกเวทีและทุกครัง้ของการติดตามประเมินผล

โครงการ ส าหรับปัญหาอปุสรรคของโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว
ในภาพรวม มีดงันี ้

 
 1) งบประมาณมีจ ากัด กระจายลงจังหวัดได้ทุกจังหวัด แต่ไม่ครอบคลุมอ าเภอ 

ต าบล และหมู่บ้าน ท าให้พืน้ท่ีท่ีไม่ได้รับประโยชน์จากงบประมาณส่วนนีมี้ข้อสงสัย และตัง้
ข้อสงัเกตตอ่การบริหารจดัการโดยเฉพาะในการจดัสรรอยูเ่สมอ 

 
 2) ฐานคิดในการจัดสรรงบประมาณ การใช้ฐานคิดในการจดัสรรงบประมาณบน 

“ความเท่าเทียม” กนั เป็นฐานคดิท่ีได้รับการโต้แย้งจากพืน้ท่ีหลายแห่ง เช่น  
 
  จ.นครนายก  ‚เมือ่จดัตัง้กลุ่มได ้เอางบมา ‘หารเฉล่ีย’ เพราะงบประมาณมีไม่

เพียงพอ‛ 
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  จ.สิงห์บุรี  ‚ให้เท่าๆ กนั....เกิดอาการ‛ ‚ทกุครั้งงบจะแบ่งเท่ากนั ในพืน้ที่คน
เยอะมาก เสนอว่าใหเ้อาตามขนาดพืน้ที‛่ 

 
  จ.ร้อยเอ็ด ‚ไม่ควรแบ่งเท่าๆ กนั ควรใชค้ณิตศาสตร์เข้าช่วย‛ 
 
  จ.พังงา  ‚ถวัเฉลีย่เท่ากนัหมดไม่เป็นธรรม‛ 
 
 3) จ านวนงบประมาณที่ ได้รับกับความเป็นจริงต่างกัน  เป็นท่ีน่าสังเกต           

ว่างบประมาณท่ีจดัสรรให้จงัหวดัไปแล้ว เม่ือมีการติดตามถึงพืน้ท่ีปรากฏว่า บางพืน้ท่ีไม่เคยรับรู้
วา่มีงบลงมา สว่นหนึง่มีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนคณะกรรมการด าเนินงานทัง้ในระดบักลุม่/ชมรม/
องค์กร เช่น จ.สมุทรสงคราม จ.มุกดาหาร ส่วนท่ี จ.จันทบุรี วงเงินท่ีได้รับจริงกับรายงานท่ี
เสนอต่อ สค.ต่างกนัมาก จนท าให้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกิดความวิตกกงัวลเกรงว่าจะต้องชดใช้ 
เช่น  

 
  ท่ี อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ‚(งบได้รับจริงๆ) หกพนับาท (6,000 บ.) นะ ไม่ใช่ 

หกหมืน่บาท (60,000 บ.)‛ 
 
 4) งบน้อย ทุกเวทีระบุเหมือนกันทัง้หมด ภายใต้เหตุผลท่ีให้มักเปรียบเทียบกับ   

งาน (ใหญ่) ท่ีต้องท ากับ “จิตอาสา” ซึ่ง “อสม.” ได้รับค่าตอบแทน แต่การท างานตามโครงการนี ้
นอกจากงบจะน้อยแล้ว คา่ตอบแทนก็ไม่ได้ ดงัเช่นท่ี จ.ร้อยเอ็ด ระบวุา่ 

 
  ‚กองทพัต้องเดินด้วยท้อง หากไม่มีตงัค์บริหารก็ไปต่อไม่ได้ ถึงต่อได้ก็ไม่เต็มที่‛ 

และท่ี จ.สมทุรสงคราม กลา่ววา่ ‚ใหเ้งินมาท ากิจกรรม เล็กนิดเดียว! ไม่สมกบักิจกรรมทีท่ า‛  
 
 5) การส่งผ่านงบประมาณ เน่ืองจาก สค.ต้องสง่งบประมาณผ่าน พมจ. เพื่อสง่ตอ่

ยงั อปท. ให้เกิดความล่าช้า บางแห่งเขียนโครงการเสนอไม่ทัน หรือเขียนโครงการได้ไม่ชัดเจน 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์แตล่ะปี ท าให้พลาดโอกาส 

 
 6) การสมทบงบประมาณ / การให้การสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรมสตรีจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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  การสมทบงบประมาณ/การให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีน้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่ วถึง      
เพราะใช้สถานท่ีจดังานในตวัจงัหวดั ท าให้กลุม่เป้าหมายบางสว่นไม่สามารถเข้าร่วมได้ เน่ืองจาก
ไม่ได้รับการสนบัสนนุด้านยานพาหนะ 

 
2. ความครอบคลุมและทั่วถงึในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 
 
 1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม 
 
  ปัญหาท่ีพบในภาพรวม คือ ความไม่หลากหลายของกิจกรรม และรูปแบบ

กิจกรรมท่ีมกัจะท าเหมือนๆ กัน เช่น จัดกิจกรรมหลกัๆ เก่ียวกับวันส าคญัๆ ทัง้ในระดบัจังหวัด   
และอ าเภอ ซึ่งตามข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า เป็นการท ากิจกรรมเพียงอย่างเดียว (โครงการ
เดียวกันทัง้จังหวัด เช่น ท่ี จ.พิจิตร ท่ีจัดเพียง 1-2 วัน โดยผู้ เข้าร่วม คือ สตรีในระดับ กพสอ.    
และ กพสต. แต่ใช้ช่ือและจดัสรรงบประมาณ โดยเขียนเป็นรายงานผล ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนหากประเมินจากเอกสารเพียงอยา่งเดียว  

 
  นอกจากนีเ้ป็นกิจกรรมเก่ียวกับครอบครัว อาชีพ การพัฒนาศักยภาพสตรี      

การอบรม ทศันศกึษา มีข้อสงัเกตวา่ กิจกรรมขาดความตอ่เน่ือง (จ.นครนายก และจ.ศรีสะเกษ) 
นอกจากนี ้ในบางพืน้ท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีมาร่วมประชุมด้วย (จ.หนองคาย) เพราะเจ้าหน้าท่ีมีงาน
มาก  

 
  ส่วนท่ี จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าท่ี พมจ.ระบุว่า ‚อยากให้มีการกระจาย

อ าเภอละโครงการ‛  
 
  ส าหรับ จ.จันทบุรี ท่ี ต.วังโตนด และ ต.สนามไชย ระบุว่า ‚ไม่ได้รับเงินเลย‛     

‚มีการลอกโครงการ คนทีไ่ปดูงานไม่ไดท้ า คนทีท่ ากลบัไม่ไดไ้ปดูงาน‛ 
 
 2) สถานที่จัดกิจกรรม 
 
  เน่ืองจากมีงบประมาณจ ากดั หลายๆ พืน้ท่ีต้องใช้สถานท่ีของหน่วยงานราชการ 

เม่ือเป็นงานระดับจังหวัดท าให้คนเข้าร่วมมาก เป็นผลให้ขาดความสะดวกส าหรับผู้ เข้าร่วม
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กิจกรรม นอกจากนี ้การใช้สถานท่ีจดังานท่ีโรงแรมไม่เหมาะสม ส าหรับสตรีภาคใต้โดยเฉพาะสตรี
มสุลิมท่ีให้ความเห็นวา่ โรงแรมเป็นท่ีๆ ไม่เหมาะสม 

 
 3) วิทยากรเฉพาะด้าน 
   
  ในพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอบรมให้ความรู้แก่สตรี ระบุว่า ขาดวิทยากรท่ีมี

ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน (จ.นครศรีธรรมราช) โดยเฉพาะด้านความเสมอภาคของหญิง
ชาย พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึง่เป็นเร่ืองใหม่ 

 
 4) ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ระบุว่า สตรีเป็นเจ้าของ หรือ มุ่งเป้าหมายที่ “สตรี” 
 
  การท่ีโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุช่ือว่า “โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพฒันา

สตรีและครอบครัว” ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนวา่เป็นโครงการส าหรับผู้หญิงเท่านัน้ ทัง้ๆ ท่ี
ในความเป็นจริงแล้วยงัมีค าว่า “และครอบครัว” อยู่ด้วย จึงมีผลให้ผู้ชายไม่เข้ามามีสว่นร่วมเป็น
คณะท างาน และบางพืน้ท่ี เช่น  

 
  ท่ี จ.มุกดาหาร ยงัตัง้ข้อสงัเกตอีกด้วยวา่ ‚ผูช้ายเคยบอกว่า ท าไมจดังานวนัสตรี 

เพราะตอนนีส้ตรีมีสิทธิเท่ากนั เราไม่น่ามาจดังานแบบนี ้เพราะว่าสิทธิเท่ากนัหมดแลว้‛  
 
  นอกจากนีท่ี้ จ.หนองคาย กพสจ.เล่าว่า ‚เมื่อก่อน พมจ.ยังไม่เกิด ท างาน

ร่วมกบั พช.  ทาง พช.บอกใหผู้้หญิงเขียนโครงการ‛  
 
  ส าหรับท่ี จ.สุโขทัย มีเสียงสะท้อนเช่นกนัว่า ‚ผูช้ายเขาอิจฉาสตรี ท าไมไม่มีวนั

บรุุษบา้ง‛ แตท่ี่ จ.พิจิตร ฝ่ายชายแม้จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม แตก็่เป็นคนขบัรถอ านวยความสะดวก
ให้สตรี 

 
3. สตรี 
 
 1) ภาวะการเป็นผู้น า 
   
  จดุอ่อนของสตรีนบัตัง้แต่อดีตจนถึงสงัคมยคุนี ้ก็คือ ภาวะการเป็นผู้น า ซึง่หลาย

พืน้ท่ีให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปแล้วผู้ น าสตรีมักเป็นภรรยาก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งก็มีข้อจ ากัดตรงท่ี
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สลายตวัตามต าแหน่งของสามี ถ้าหากสตรีจะเป็นผู้น าได้ควรจะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ฉะนัน้  

   
  การท่ี จ.เชียงใหม่ ระบวุ่า ‚ปัญหาของแม่หญิงคือ ไม่กล้าแสดงออก ถ้าสามีไม่

อนญุาตก็ท างานไม่ได‛้ ยิ่งเป็นการเน้นย า้วา่สตรียงัขาดคณุสมบตัิการเป็นผู้น า  
 
  มีข้อสงัเกตจากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่ี จ.สุโขทัยว่า ‚สตรีในหมู่บ้านขาดข้อมูล 

ขาดความสามารถในการวิเคราะห์‛  
 
  และท่ี จ.พจิติร ระบวุา่ ‚เมือ่ผูห้ญิงไม่กลา้แสดงออกก็ใหผู้ช้ายท าดีกว่า‛ 
 
 2) ภารกิจครอบครัว 
 
  ทกุพืน้ท่ีสตรียงัคงได้ช่ือว่าเป็นผู้ มีบทบาทหลกัในการรับผิดชอบงานและการดแูล

ครอบครัว นอกจากนีง้าน “จิตอาสา” ในชุมชน/ท้องถ่ินโดยทั่วไปก็พบว่าเป็น “สตรี” มากกว่า 
“บรุุษ” เม่ือต้องด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสตรีไม่ว่าในระดบัใดก็ตาม มกัจะพบว่า ‚ท างานได้
ไม่เต็มที ่เพราะติดภารกิจดา้นครอบครัว‛ เช่น  

 
  ท่ี  จ.เชียงใหม่  ผู้ เ ข้าร่วมสนทนากลุ่มระบุชัดเจนว่า ‚ปัญหาใกล้ตัวก็คือ 

ครอบครัวตกลงจะใหท้ างานเพือ่สงัคมไหม?‛ 
 
 3) ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 
  การเปลี่ยนคณะกรรมการเม่ือครบวาระในทุกพืน้ท่ี พบว่า มีปัญหาในการส่งต่อ

งาน โดยเฉพาะหากกรรมการชุดใหม่ไม่มีกรรมการชุดเดิมมาร่วมด้วย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ     
การติดตามผลและการสานงานต่อ เช่น ท่ี  จ.สมุทรสงคราม จ.ปัตตานี  จ.จันทบุรี                              
และ จ.หนองคาย การได้มาของคณะกรรมการบางแห่ง เช่น  

 
  ท่ี จ.นครนายก ระบุว่า ‚ถ้าเลือกกรรมการในประชาคมมีผลเสียเพราะบางคน

ไดร้บัการเลือกเขา้มาแลว้ไม่ท างาน การเลือกในระดบัหมู่บา้นกว่าจะได ้จ านวน 15 คนก็ยากแลว้‛ 
 



 

 85 

  ความสามารถในการ เ ขียนโครงการ  ยัง ต้องการการพัฒนา อีกมาก                  
เช่น ท่ี จ.สิงห์บุรีแม้จะมีความสามารถในการท างาน การดงึทรัพยากรจากท่ีอ่ืน แตข้่อจ ากดัยงัอยู่
ท่ีการเขียนโครงการ  

 
  ซึง่ท่ี จ.พังงา ก็พบในลกัษณะเดียวกนั ‚ชาวบ้านไม่เข้าใจเร่ืองการเขียนโครงการ 

ไม่มีความรู้ โครงการทีเ่สนอเขา้ขอ้บญัญติัถูกตดัหมดเลย‛  
 
  ส่วนท่ี จ.จันทบุรี ผู้ เข้าร่วมสนทนาก็ระบุว่า ‚เราไม่ชอบเขียนโครงการเลย       

ท าใหเ้งินไม่กระจาย‛  
 
  มีข้อยกเว้นเพียง 1 พืน้ท่ี คือ ท่ี อบต.วังใหม่ ซึ่งมีความสามารถในการเขียน

โครงการมาก จนท าให้ได้รับการสนับสนุนมากกว่าอีกหลายแห่ง ‚วงัใหม่ได้มาก เพราะเขียน
โครงการเป็น‛ 

 
  ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยี 
 
  กลุ่มสตรีขาดการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมให้ทราบทั่วทุกพื น้ ท่ี            

ขาดความรู้ในหลายๆ ด้านท่ีจ าเป็นต่อการพฒันากลุ่มสตรี ขาดเอกสาร/สื่อประชาสมัพนัธ์และ  
ขาดทกัษะความรู้พืน้ฐานในการใช้สื่อและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ บทบาทขององค์กรสตรีจึงยงั
จ ากดัอยูท่ี่ผู้น าสตรีเป็นหลกั 

 
4. การถ่ายโอนงานด้านสตรี 
 
 จากอดีตท่ีผ่านมา (ก่อนปี 2546) งานเก่ียวกบักลุ่มสตรีจะอยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จากนัน้งานด้านนีก้ลบัมาอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งลกัษณะการถ่ายโอนงานยงัอยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน ในความรู้สึกของกลุ่มสตรี พบว่า มีความคิดเห็นต่อทัง้ 2 หน่วยงานทัง้ทางบวกและ
ทางลบ อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ี รวมทัง้การให้ความร่วมมือในโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ ดงัค ากลา่วท่ีวา่ 

 
 จ.นครนายก  ‚สมยัก่อน พช.มีบทบาทในดา้นกลุ่มอาชีพ สตรีระดบัจงัหวดัทีส่งักดั 

พช.ดีมาก แต่...เดีย๋วนีไ้ม่ไดอ้ยู่แลว้‛ 
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 จ.สุโขทยั  ‚ในอดีต-ปัจจุบนัต่างกนั อดีตเจ้าภาพอยู่ที่ พช. การถ่ายโอนจาก พช.    
สู่ พมจ. ต้องท าให้ 2 หน่วยงานให้เป็นพี่เลี้ยง...ในด้านงบประมาณ พช.สนบัสนุนเร่ืองอาชีพ      
แต่ สค./พมจ. สนบัสนนุงบประมาณน าร่องมีกรอบโครงการให้‛ 

 
 จ.พจิติร  “พช.ไม่ค่อยมีงบสนับสนุน แต่ พมจ.มี...พช.มีเจ้าหน้าที่พฒันาการ

อ าเภอพืน้ทีไ่ดใ้กลชิ้ด แต่ พมจ.กลบัห่วงวิธีการไดม้าซ่ึงงบประมาณ‛ 
 
 จ.สิงห์บุรี  ‚พช.เป็นผูดู้แลแต่ไม่มีงบให‛้ 
 
 จ.พังงา  “3 ปีที่ผ่านมาไม่ตรง เพราะ พช.ส่งเสริมอาชีพ เมื่อมาอยู่กับ พมจ.       

มีกรอบทีผิ่ดไป เช่น ปีนี ้(2553) หา้มสนบัสนนุเร่ืองอาชีพ‛ นอกจากนีย้งัมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า 
‚ถา้แบ่งหน่วยงาน งานจะไม่เกิดบูรณาการ พมจ.เองไม่อยากใหมี้กรอบการท างาน ควรยืดหยุ่น‛ 

 
 จ.นครศรีธรรมราช “การถ่ายโอนท าให้ พช.ไม่มีงบ งบไปตกอยู่กบั พมจ. จึงอยาก

ใหมี้การจดัสรรแบบสดัส่วนของ สส.‛ 
 
 จ.ปัตตานี  ‚พช.เป็นแรงผลกัทีดี่มาก ส่วน พมจ.เป็นผูที้อ่ยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จ‛ 

 
 
ส่วนที่  3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 
 จากข้อเท็จจริงท่ีได้ แนวทางการพฒันาและสง่เสริมโครงการเครือข่ายเพื่อการพฒันาสตรี
และครอบครัว ควรด าเนินการ ดงันี ้
 
 1. การบริหารจัดการงบประมาณ  ควรปรับฐานคิดจากเดิมท่ีเน้นการจัดสรร
งบประมาณบนฐานความ “เท่าเทียม” ซึ่งเกิดจากการจดัสรรงบประมาณท่ี พมจ.บางแห่งน าไป
ปฏิบตัิจนเกิดค าถามท่ีท าให้มีข้อเสนอว่า ควรพฒันาบนพืน้ฐานของลกัษณะกิจกรรมและขนาด
ของพืน้ท่ีและควรให้แบบ “ต่อเน่ือง” จดัสรรตามศกัยภาพและความจ าเป็น โดยค านงึถึงบริบทของ
พืน้ท่ี และควรขยายขอบเขตความครอบคลมุให้เต็มพืน้ท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงพิจารณา
สมัฤทธิผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมรายปี 
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 2. การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรพิจารณาสนบัสนุนสื่อและช่องทางการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้องค์กรสตรีในทุกระดับได้รับรู้อย่างทั่วถึง เพื่อลดการกระจุกตัวของ           
การด าเนินงาน โดยเฉพาะวตัถปุระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และเจตนารมณ์ของงบประมาณท่ี
ให้การสนับสนุน ซึ่งมิได้มีเป้าหมายให้ในระดับท่ี “เพียงพอ” แต่เป็นการสนับสนุนเพื่อเป็น         
การ “ขับเคล่ือน” หรือเป็น “น า้มันหล่อล่ืน” ส าหรับการตอ่ยอดกิจกรรมอนัจะน าไปสูก่ารเกิดภาคี
เครือข่ายได้ในท่ีสดุ 
 
 3. การประสานงาน ควรจดัท าแผนยทุธศาสตร์การประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจ  
ท่ีดีกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่เป็นองค์กรท่ีมีความส าคญัต่อการให้การสนบัสนนุ ส่งเสริม
สตรีในท้องถ่ินให้สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนีย้งัควรประสานงานในระดบัต าบล เพื่อให้ อบต.ก าหนดแผน/โครงการสตรีไว้ในแผน
ท้องถ่ิน 3 ปี 
 
 4. การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาสตรี ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
(สค.) ควรมีการจัดท าด้านวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวดั เช่น กรมการพฒันาชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย หรือ พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวดั (พมจ.) / ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ (สสว.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและ       
ความมัน่คงของมนษุย์ ดงันี ้
 
  - การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาสตรี        
และครอบครัวจากกองทนุตา่งๆ ภายในจงัหวดัหรือจากสว่นกลาง 
 
  - กฎหมายด้านสังคมท่ี เ ก่ียว ข้องกับการท างานของสตรีและครอบครัว               
เช่น พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบญัญัติส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม 
พ.ศ.2546 (แก้ไขฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2550) พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบญัญัติ
ผู้ สูงอายุ พ.ศ.2546 และพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550    
เป็นต้น 
 
  - การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของสตรี เช่น ภาวะการเป็นผู้น าสตรี การวางตวั
ของสตรีในท่ีสาธารณะ การสร้างคณุคา่สตรีในสงัคม  
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  - การพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายสตรีหรือสตรี เช่น การจัดเวที    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรสตรีท่ีเข้มแข็งระหว่างคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัจังหวัด    
(กพสจ.) กบัคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัอ าเภอ (กพสอ.) หรือคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบั
ต าบล (กพสต.)   
 
  - การสร้างต้นแบบคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัจงัหวดั (กพสจ.) คณะกรรมการ
พฒันาสตรีระดบัอ าเภอ (กพสอ.) หรือคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัต าบล (กพสต.)   
 
  - การอบรมความรู้ใหม่ด้านความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อสร้างกระบวนการ
ด าเนินงานให้ผู้ชายเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานกบัองค์กรเครือข่ายสตรี 
 
  - การบริหารจดัการกลุม่สตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสตรี   

 
 5. การเลือกพืน้ที่ดีเด่นมาท าเป็นพืน้ที่ทดลอง ซึ่งควรมีการพิจารณาก าหนดเกณฑ์       
การคดัเลือกพืน้ท่ีท่ีสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ดีมาก (Best Practice) เพื่อน ามาเป็นพืน้ท่ี
ทดลองส าหรับการสง่เสริมให้เกิดการพฒันาเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็งและบรรลวุตัถปุระสงค์
ของส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) โดยการถอดบทเรียนและจดัให้มีการจดัการ
ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยงัพืน้ท่ีท่ีสนใจตอ่ไป 
 
 6. การพัฒนารูปแบบการให้การสนับสนุนงบประมาณ สค.ควรเพิ่ม เติม               
การสนับสนุนรูปแบบการให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี     
และครอบครัวในลกัษณะขององค์กรสตรีที่เป็น “เครือข่าย” เช่น เครือข่ายผู้ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น เพื่อท าให้องค์กรสตรีภายในจังหวัดเกิดความเข้มแข็งและ         
มีการพัฒนางานหรือกิจกรรมต่อยอดไปสู่การพึ่งตนเองขององค์กรเครือข่ายสตรีในระยะยาว 
นอกจากนีย้งัควรเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณในลกัษณะองค์กรเครือข่ายแทนการจัดสรรทุน     
ท่ีให้กบัองค์กรท่ีมีลกัษณะเป็นองค์กรสตรีแตเ่พียงอยา่งเดียว 

 
7. กรอบกิจกรรม ควรก าหนดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณา    

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ท่ี และควรเปิดโอกาสให้พืน้ท่ีมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยลดทอน
ความรู้สกึของการท างานท่ีต้องท าตามนโยบายเบือ้งบนตลอดเวลา 
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8. การบูรณาการการท างานโครงการ ในลกัษณะการสมทบงบประมาณ-งาน-คน-
ทรัพยากรการด าเนินงานร่วมกนั ใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

 
 8.1 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในของ สค. เช่น ส านักส่งเสริม   

ความเสมอภาคหญิงชาย ส านกังานสง่เสริมสถาบนัครอบครัว ฯลฯ  
 
 8.2 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

หรือ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  
 
 8.3 บรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
9. การสร้างคุณค่า พมจ.ในฐานะ “ตัวกลางประสาน”  
 
 เ น่ืองจาก พมจ.เป็นคนกลางประสานงานระหว่างนโยบายส่วนกลางและ              

เป็นผู้ ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ท้องถ่ิน นับว่า พมจ. เป็นกลไกท่ีมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จใน       
การด าเนินโครงการ จึงก าหนดเป็นนโยบายเชิง”บูรณาการ” เน้น “การเป็นตัวแทน พม.” ใน
ระดบัจงัหวดัท่ีแท้จริง 

 
10. การสร้างทายาทส าหรับการท างานด้านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว  
 
 เน่ืองจากคณะกรรมการท่ีด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นผู้ ท่ีท างานมานานและมีอายุ

มากขึน้ หากไมเ่ร่งสร้างผู้สืบทอดเจตนารมณ์ตอ่ไป จะหาคนท างานได้ยาก ดงันัน้ควรดงึ “สภาเด็ก 
ลูกหลานของกรรมการ โดยเฉพาะท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีให้เข้ามาร่วมประชุม เรียนรู้      
การด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง”  

 
11. การเช่ือมเครือข่ายการพัฒนาองค์กรสตรีตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับ

ประชาคมอาเซียน (ลาว พม่า กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย) ท่ีเป็นไปตามการพฒันาของ MDG 
Plus และ CEDAW เช่น ผู้หญิงกบับทบาททางการเมืองในสว่นภมูิภาค เพื่อเป็นการสง่เสริมและ
สนบัสนุนให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจนมากขึน้ และสอดคล้องกบัการพฒันาในกระแสภมูิภาคและกระแสโลก 
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12. การจัดท าระบบฐานข้อมูลขององค์กรเครือข่ายสตรี ท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สค. เพื่อใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศต่อการวางแผนยทุธศาสตร์การท างานด้านสตรี
และครอบครัว 

 
13. การทบทวนโครงการ/กิจกรรมของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(สค.) เพื่อบรูณาการการท างานร่วมกนั เช่น โครงการ/กิจกรรมของศนูย์พฒันาครอบครัวในชมุชน 
กบัโครงการ/กิจกรรมขององค์กรเครือข่ายสตรี ฯลฯ  
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ภาคผนวก ก 
 

จํานวนกลุม/องคกรสตรีทีเ่สนอขอรับการสนบัสนนุและกลุมเปาหมายใน 
โครงการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 
ตารางที่ ก-1 จํานวนกลุม/องคกรสตรีที่เสนอขอรับการสนับสนุนทั้งหมดและที่ไดรับ      

การอนุมัติ ในปงบประมาณ 2550-2552 

 

จํานวนกลุม/ที่เสนอขอรบัการ
สนับสนุนทั้งหมด 

จํานวนกลุมที่ไดรับการอนุมัติ 
ที่ ภาค/จังหวัด 

2550 2551 2552 รวม 2550 2551 2552 รวม 
ภาคเหนือ 

 เชียงใหม 60.0 

(15) 

37.9 

(11) 

50.0 

(11) 

8.9 
(37) 

46.2 

(6) 

39.3 

(11) 

45.0 

(9) 

10.6 
(26) 

 พิจิตร 36.0 

(9) 

44.8 

(13) 

27.3 

(6) 

6.8 
(28) 

46.2 

(6) 

46.4 

(13) 

30.0 

(6) 

10.9 
(25) 

 สุโขทัย 4.0 

(1) 

17.3 

(5) 

22.7 

(5) 

2.7 
(11) 

7.6 

(1) 

14.3 

(4) 

25.0 

(5) 

4.1 
(10) 

รวม 100.0 
(25) 

100.0 
(29) 

100.0 
(22) 

18.4 
(76) 

100.0 
(13) 

100.0 
(28) 

100.0 
(20) 

24.8 
(61) 

ภาคกลาง 

 นครนายก 33.3 

(8) 

22.7 

(5) 

5.3 

(1) 

3.4 

(14) 

33.3 

(8) 

20.0 

(4) 

5.3 

(1) 

5.3 

(13) 

 สมุทรสงคราม 16.7 

(4) 

22.7 

(5) 

26.3 

(5) 

3.4 

(14) 

16.7 

(4) 

20.0 

(4) 

20.0 

(5) 

5.3 

(13) 

 สิงหบุรี 29.2 

(7) 

31.9 

(7) 

42.1 

(8) 

5.3 

(22) 

29.2 

(7) 

35.0 

(7) 

42.1 

(8) 

8.9 

(22) 

 นนทบุรี 20.8 

(5) 

22.7 

(5) 

26.3 

(5) 

3.6 

(15) 

20.8 

(5) 

25.0 

(5) 

25.0 

(5) 

6.1 

(15) 

รวม 100.0 
(24) 

100.0 
(22) 

100.0 
(19) 

15.7 
(65) 

100.0 
(24) 

100.0 
(20) 

100.0 
(19) 

25.6 
(63) 
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ตารางที่ ก-1 (ตอ) 

 

จํานวนกลุม/ที่เสนอขอรบัการ
สนับสนุนทั้งหมด 

จํานวนกลุมที่ไดรับการอนุมัติ 
ที่ ภาค/จังหวัด 

2550 2551 2552 รวม 2550 2551 2552 รวม 
ภาคใต 

 พังงา 8.0 

(4) 

18.5 

(5) 

2.8 

(1) 

2.4 
(10) 

36.4 

(4) 

31.3 

(5) 

5.6 

(1) 

4.1 

(10) 

 นครศรีธรรมราช 34.0 

(17) 

25.9 

(7) 

28.6 

(10) 

8.2 
(34) 

54.5 

(6) 

50.0 

(8) 

55.6 

(10) 

9.7 

(24) 

 ปตตานี 58.0 

(29) 

55.6 

(15) 

68.6 

(24) 

16.5 
(68) 

9.1 

(1) 

18.7 

(3) 

38.8 

(7) 

4.5 

(11) 

รวม 100.0 
(50) 

100.0 
(27) 

100.0 
(35) 

27.1 
(112) 

100.0 
(11) 

100.0 
(16) 

100.0 
(18) 

100.0 
(45) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 รอยเอ็ด 19.4 

(6) 

45.5 

(15) 

10.8 

(8) 

7.0 

(29) 

24.0 

(6) 

33.3 

(7) 

36.4 

(8) 

8.5 

(21) 

 ศรีสะเกษ 35.5 

(11) 

21.2 

(7) 

9.4 

(7) 

6.1 

(25) 

20.0 

(5) 

23.8 

(5) 

31.8 

(7) 

6.9 

(17) 

 มุกดาหาร 29.0 

(9) 

15.1 

(5) 

1.4 

(1) 

3.6 

(15) 

36.0 

(9) 

14.3 

(3) 

4.5 

(1) 

5.3 

(13) 

 หนองคาย 16.1 

(5) 

18.2 

(6) 

78.4 

(58) 

16.7 

(69) 

20.0 

(5) 

28.6 

(6) 

27.3 

(6) 

6.9 

(17) 

รวม 100.0 
(31) 

100.0 
(33) 

100.0 
(74) 

100.0 
(138) 

100.0 
(25) 

100.0 
(21) 

100.0 
(22) 

27.6 
(68) 

ภาคตะวันออก 

 จันทบุรี 100.0 

(7) 

100.0 

(14) 

100.0 

(1) 

100.0 

(22) 

100.0 

(1) 

100.0 

(6) 

100.0 

(1) 

3.3 

(8) 

รวม 100.0 
(7) 

100.0 
(14) 

100.0 
(1) 

100.0 
(22) 

100.0 
(1) 

100.0 
(6) 

100.0 
(1) 

3.3 
(8) 

รวมทั้งหมด 33.1 
(137) 

30.3 
(125) 

36.6 
(151) 

100.0 
(413) 

30.1 
(74) 

37.4 
(92) 

32.5 
(80) 

100.0 
(246) 
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ตารางที่ ก-2  กลุมเปาหมายในโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

เหนือ (3 จังหวดั) 

เชียงใหม 2550 1. กลุมเครือขายสตรีศรี

เชียงใหม อ.ฝาง 

1. ความคาดหวังกลุมสตรีศรี

เชียงใหมในอนาคตสูความ

เขมแข็ง 

12,000 751 

  2. กลุมพัฒนาสตรี อพม. 

อ.เมือง 

2. สงเสริมเครือขายเพื่อการ

พัฒนาสตรีประจําป 2550 

7,000 60 

  3. กลุมสมาคมสหพันธ

เกษตรกรเพื่อการพัฒนา

ระดับตําบล 

3. พัฒนาสตรีเกษตรกรระดับ

ตําบล 

8,000 500 

 2551 4. กลุมสงเสริมผลิตภัณฑผา

ฝายทอมือ ต.ทาศาลา       

อ.เมือง 

4. พัฒนาศักยภาพสตรีใน

ชุมชนตําบลบวกคาง 

7,000 150 

  5. ชุมชนบานใหมพัฒนา     

ต.ทาศาลา อ.เมือง 

5. อบรมกฎหมายครอบครัว

เพื่อชุมชน 

7,000 50 

งบสวนกลาง  6. โรงเรียนธีระวัธนบําเพ็ญ 

ต.ริมใต อ.แมริม 

6. คายครอบครัวสัมพันธ 20,000 900 

 2552 7. ชมรมผูสูงอายุบาน       

สันปาเลียง 

7. เกษตรชมรมผูสูงอายุ 5,000 50 

  8. กลุมแมบานตะไคร 8. เพื่อการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10,000 115 

สุโขทัย 2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดสุโขทัย 

1. 80 พรรษา สตรีสุโขทัยเทิด

ไทองคราชันย 

60,000 10,000 

 2551 2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอกงไกลราช 

2. พัฒนาศักยภาพสตรี 10,000 100 

   ป 2552 ฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

พัฒนาตรีระดับตําบล 

10,000 1,200 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 

 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

  3. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอบานดานลานหอย 

3. พัฒนาศักยภาพสตรี 

 

 

10,000 100 

   ป 2552 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

องคกรสตรีเนื่องในวันสตรี

สากล 

10,000 1,200 

 2552 4. กลุมสตรีชุมชนหนองขุด

หลม-สวนพลู 

4. สงเสริมอาชีพการผลิตไม

กวาดดอกหญา 

10,000 60 

  5. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอศรีสัชนาลัย 

5. วันสตรีสากล 10,000 2,500 

   ป 2551 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรี 

20,000 200 

พิจิตร  2550 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอตะพานหิน 

1. ครอบครัวประสานใจสราง

เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 300 

   ป 2551 ประชุมสรางความ

เขมแข็งและพัฒนาสูสถาบัน

ครอบครัว 

4,600 350 

   ป 2552 อบรมเพิ่มศักยภาพ

สตรีระดับหมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

10,000 100 

  2.การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

ประจําป 2550 จังหวัดพิจิตร 

20,000 1}000 

  ป 2551 ประชุมสรางความ

เขมแข็งและพัฒนาสูสถาบัน

ครอบครัว 

4,800 110 

  

2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดพิจิตร 

ป 2552 อบรมเพิ่มศักยภาพ

สตรีระดับหมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

10,000 100 

 2551 3. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอวชิรบารมี 

3. ประชุมสรางความเขมแข็ง

และพัฒนาสูสถาบันครอบครัว 

4,600 130 
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 ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

   ประชุมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาสูสถาบันครอบครัว 

4,600 130 

  4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอสากเหล็ก 

4. ประชุมสรางความเขมแข็ง

และพัฒนาสูสถาบันครอบครัว 

 

4,600 130 

   ป 2552 อบรมเพิ่มศักยภาพ

สตรีระดับหมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

10,000 100 

 2552 5. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอสามงาม 

5. อบรมเพิ่มศักยภาพสตรี

ระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ 

10,000 100 

   ป 2551 ประชุมสรางความ

เขมแข็งและพัฒนาสูสถาบัน

ครอบครัว 

4,600 130 

  6. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอโพธิ์ประทบัชาง 

6. อบรมเพิ่มศักยภาพสตรี

ระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ 

10,000 100 

   ป 2551 ประชุมสรางความ

เขมแข็งและพัฒนาสูสถาบัน

ครอบครัว 

4,600 

 

130 

ตะวันออก เฉียงเหนือ  ( 4 จังหวัด )   

หนองคาย   2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอบุงคลา 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางการมีวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 1,200 

   ป 2552 สัมมนาเพื่อทบทวน

บทบาทหนาที่องคกรสตรี 

ระดับตําบล 

10,000 300 

  2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ตําบลพระบาทนาสิงห 

2. ฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

เครือขายองคกรสตรี 

10,000 1,000 

 2551 3. ชมรมรักษสุขภาพบึงกาฬ 3. ผูกขอตอแขน ใหกําลังใจ 10,000 30 

  4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอโซพิสัย 

4.  เพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีอําเภอโซพิสัย 

10,000 30 



 97 

ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

 2552 5. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอสังคม 

5. ชุมชนผูนําสตรี 10,000 1,000 

  6. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอสระใคร 

6. อบรมพัฒนาศักยภาพ

องคกรสตรีและเครือขาย 

10,000 60 

  7. กลุมสตรีเขตเทศบาล

ตําบลโพธิ์ชัย 

7. อบรมเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการสตรี 

10,000 6,993 

มุกดาหาร   2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอนิคมคําสรอย 

1. พัฒนาศักยภาพองคกรสตรี

ป 2550 

6,250 87 

  2. กลุมพัฒนาสตรีอําเภอ 

คําชะอี 

2. สงเสริมกิจกรรมวันสตรี

สากล 

6,250 250 

  3. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอดงหลวง 

3. คัดเลือกคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีระดับหมูบาน/

ตําบล/อําเภอ 

6,250 14,255 

 2551 4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดมุกดาหาร รวมกับ 

พมจ. 

4. จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

เพื่อสรางเครือขายไทย-ลาว 

30,000 1,250 

งบสวนกลาง  5. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอดอนตาล 

5. ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสตรี 

15,000 75 

   ป 2550  งานสนับสนุน

เครือขายคณะกรรมการพัฒนา

สตรีอําเภอดอนตาล 

6,250 126 

 2552 6. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดมุกดาหาร 

6. การเสริมสรางศักยภาพและ

ทักษะแกสตรีเพื่อการพัฒนา

สตรีและครอบครัว 

50,000 2,550 

   ป 2550 พัฒนาศักยภาพ

เครือขายองคกรสตรีจังหวัด

มุกดาหาร 

6,250 7,860 

ศรีสะเกษ 2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอขุนหาญ 

1. สงเสริมสตรีมีสวนรวม

ทางการเมืองทองถิ่น 

(เทศบาล) 

10,000 5,000 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

  2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอราษีไศล 

2. การจัดเวทีเรียนรูเรื่อง

ครอบครัว 

10,000 2,850 

   ป 2552 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับอําเภอ 

10,000 2,850 

 2551 3. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอขุขันธ 

3. พัฒนาศักยภาพผูนําสตรี

ดานสังคมกฎหมายและ

การเมือง 

20,000 500 

  4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอศรีรัตนะ 

4. อบรมใหความรูเรื่องบทบาท

หญิง-ชายแกสตรี 

10,000 50 

   ป 2550  การฝกอบรมกลุม

สตรีอําเภอศรีรัตนะ ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 14,000 

   ป 2552  การจัดอบรมตอยอด

ความรูการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย (กฎหมายที่ผูหญงิ

ควรรู) 

10,000 50 

  5. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

5. เสริมสรางเครือขายพัฒนา

สตรีและแกนนําครอบครัว 

10,000 40 

 2552 6. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ตําบลเปาะ 

6. อบรมกฎหมายเบื้องตนที่ใช

ในชีวิตประจําวัน 

10,000 1,000 

  7. กลุมสตรีตําบลโคกตาล 7. ประชุมแกนนําองคกรสตรี

ตําบลโคกตาลสงเสริมการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

10,000 100 

  8. กลุมสตรีบานรงระ 8. สนับสนุนการดําเนินงาน

กลุมทอผาไหมพรม 

10,000 25 

รอยเอ็ด   2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

1. ฝกอบรมกลุมอาชีพสตรี 10,000 2,500 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

   ป 2551 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดรอยเอ็ด 

10,000 2,000 

  2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอเชียงขวัญ 

2. พัฒนาสตรีระดับหมูบาน 10,000 100 

 2551 3. ชมรมแมดีเดนแหงชาติ

ประจําจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สงเสริมเครือขายเพื่อการ

พัฒนาสตรี 

10,000 40 

   ป2550 14 เมษายน กิจกรรม

วันครอบครัว 

10,000 400 

  4. ศูนยประสานงาน

ภาคเอกชนประจําจังหวัด

รอยเอ็ด(องคกร

สาธารณประโยชน) 

4. สงเสริมสตรีในการสราง

คุณธรรม จริยธรรมและการมี

ชีวิตอยางพอเพียง 

10,000 500 

  5. สมาคมสตรีนักธุรกิจและ

วิชาชีพ จังหวัดรอยเอ็ด 

5. สงเสริมพลังความดี 5,000 63 

 2552 6. สมาคมผูนําสตรีพัฒนา

ชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด 

6. อบรมเพิ่มศักยภาพผูนําสตรี

ระดับจังหวัด 

10,000 50 

  7. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอหนองฮี 

7. ฝกอบรมคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีระดับหมูบานดาน

การเสริมสรางครอบครัวได

อบอุนและพัฒนาทางสังคม

ของสตรี 

6,000 270 

กลาง   ( 4 จังหวัด ) 

สิงหบุรี 2550 1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภออินทรบุรี 

1. สรรหาและพัฒนาศักยภาพ

เครือขายสตรี อําเภออินทรบุรี 

10,000 210 

   ป 2551 เครือขายสตรีรณรงค

เสริมสรางสถาบันครอบครัว 

10,000 30 

   ป 2552 ฝกอบรมการสราง

เสนทางสูการเมือง 

10,000 100 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

  2. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอคายบางระจัน 

2. ฝกอบรมสตรีกับการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10,000 3,563 

   ป 2551 เครือขายสตรีรณรงค

เสริมสรางสถาบันครอบครัว 

6,000 30 

   ป 2552 ใหความรูรณรงคเรื่อง

ยุติความรุนแรงแกเด็กและสตรี 

6,000 40 

 2551 3. เครือขายสตรีอําเภอเมือง

สิงหบุรี 

3. เครือขายสตรีรณรงค

เสริมสรางสถาบันครอบครัว 

8,000 35 

  4. กลุมสตรีหมู 6 4. เครือขายสตรีรณรงค

เสริมสรางสถาบันครอบครัว 

7,000 25 

 2552 5. กลุมเครือขายสตรีจังหวัด

สิงหบุรี 

6. รณรงคสรางกระแสลด

ความรุนแรงในครอบครัว 

40,000 500 

  5. ประชาสัมพันธรณรงคสิทธิ

สตรี เด็กและเยาวชน 

7,000 30 

  

6. คณะกรรมการพัฒนาสตีรี

อําเภอพรหมบุรี 

ป 2550 สรรหาและพัฒนา

ศักยภาพเครือขายสตรี         

อ.พรหมบุรี 

10,000 84 

  7. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอทาชาง 

7. สตรีกับเศรษฐกิจพอเพียง 4,000 25 

นครนายก 2550 1. องคการบริหารสวนตําบล

ทาทราย 

1. สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของสตรีเรื่องความรู

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับ

สตรี 

8,000 25 

  2. กลุมสตรีบานคลองแสง 2. ครอบครัวสัมพันธ 5,000 60 

  3. เครือขายเพื่อการพัฒนา

สตรีอําเภอปากพลี 

3. พัฒนาศักยภาพสตรี 8,000 50 

 2551 4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอองครักษ 

4. อบรมพัฒนาทักษะสตรีใน

กระบวนการจัดเวที/คาย

ครอบครัว 

10,000 20 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

  5. กลุมสตรีแมบานดงขา 5. อบรมพัฒนาทักษะสตรีใน

กระบวนการจัดเวที/คาย

ครอบครัว 

10,000 25 

 2552 6. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดนครนายก* 

6. เสริมสรางทักษะสตรีใน

กระบวนการเสริมสราง

เครือขายครอบครัวในการเฝา

ระวังภัยทางสังคม 

50,000 50 

   ป 2550 สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสตรี 

10,000 100 

   ป 2551 อบรมพัฒนาทักษะ

สตรีในกระบวนการจัดเวที/

คายครอบครัว 

10,000 15 

สมุทร 
สงคราม 

2550 1. กลุมสตรีชุมชนบานโพธิ์

งาม 

1. ครอบครัวสุขสันตนอมนํา

เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 500 

   ป 2551 อบรมเพิ่มศักยภาพ

และความเปนผูนําใหกับ

สมาชิกสตรี ต.บางนกแขวก 

10,000 50 

  2. องคกรพัฒนาสตรี

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

2. พัฒนาศักยภาพองคกรสตรี 10,000 200 

 2551 3. คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอเมือง สมุทรสงคราม 

3.1 อบรมครอบครัวอบอุน 

โรงเรียนบานคลองสองรอง    

ต.แหลมใหญ 

3.2 ครอบครัวอบอุน โรงเรียน

วัดธรรมประดิษฐ ต.คลองโคน 

10,000 

 

 

10,000 

500 

 

 

385 

   ป 2550 1. สัมมนาเพิ่มพูน

ทักษะคณะกรรมการพัฒนา

สตรีอําเภอ (กพสอ.) ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 435 

   2. ครอบครัวอบอุน 10,000 250 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 

  4. ชมรมมิตรสัมพันธ หมูที่ 

10 ต.วัดประดู อ.บางคนที 

4. ปนน้ําใจใหกันในวัน

ครอบครัว 

10,000 300 

   ป 2552 ปนน้ําใจใหกันในวัน

ครอบครัวป 2552 

10,000 300 

 2552 5. กลุมสตรีบานปราโมทย 4. สันทนาการรวมกันระหวาง

ชมรมผูสูงอายุและกลุมสตรี

ตําบลบานปราโมทย 

10,000 100 

  6. กลุมสตรีบางคนทีรวมใจ 6. อบรมความรูศักยภาพสตรี

ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 73 

นนทบุร ี 2550 1. กลุมแมบานหงสประยูร 1. ทําผาบาติกและมัดยอมสี

ธรรมชาติ 

10,000 12 

  2. กลุมสตรีตําบลบางมวง 2. อาหารไทยพื้นบานบางมวง

ตามประเพณีสงกรานต 

20,000 75 

  3. กลุมสตรีชุมชนศาลเจา

พอหลักเมือง (ปากคลอง

ออม) 

3. รวมพลังสรางสรรคสายใย

เพื่อครอบครัว 

10,000 20 

 2551 4. กลุมสตรีตําบลบางใหญ 4. พัฒนาบุคลิกภาพศิลปะการ

พูดแกสตรี 

10,000 65 

  5. กลุมสตรีชุมชนวัดสิงห 5. จัดอบรมใหความรูเรื่องสิทธิ

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สตรี 

10,000 40 

 2552 6. กลุมสตรีตําบลคลองขอย 6. การจัดเวทีการเรียนรูดาน

ครอบครัว 

10,000 50 

  7 .กลุมสตรีพัฒนาเมืองบาง

กรวย 

7. สงเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพกลุมสตรีพัฒนา

เมืองบางกรวย 

10,000 30 

ภาคตะวันออก (1 จังหวัด) 

จันทบุรี 2550 1. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดจันทบุรี 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากลระดับจังหวัด 

60,000 4,000 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 
 2551 2. คณะกรรมการพัฒนา

สตรีวังใหม อ.นายายอาม 
2. โครงการประชุมชี้แจงสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
ขององคกรสตรี 

10,000 850 

  3. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลวังโตนด 

3. โครงการประชุมชี้แจงสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
ขององคกรสตรี 

10,000 750 

  4. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลกระแจะ 

4.โครงการประชุมชี้แจงสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
ขององคกรสตรี 

10,000 750 

  5. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลสนามไชย 

5. โครงการประชุมชี้แจงสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
ขององคกรสตรี 

10,000 750 

 2552 6. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดจันทบุรี 

6. โครงการเสริมสราง
เครือขายครอบครัว 

60,000 200 

ภาคใต (4 จังหวัด) 

นครศรี 
ธรรมราช 

2550 1. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอนาบอน 

1. โครงการสานรักสราง
ครอบครัวใหอบอุน 

10,000 150 

  2. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอชะอวด 

2. โครงการจัดอบรมสมาชิก
องคกรสตรีอําเภอชะอวด 
 

10,000 400 

 2551 3. กลุมสตรีแมบานมุสลิม 
ตําบลนาเคียน อ.เมือง 

3. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหเครือขายองคกร
สตรี 

50,000 200 

  4. กลุมสตรีตําบลเสาเภา   
อ.สิชล 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว 

10,000 80 

  5.  กลุมสตรีตําบลหนาลาน 
อ.หัวไทร 

5. โครงการใหความรูบทบาท
ชาย/หญิงแกสตรี 

10,000 100 

 2552 6. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอทาศาลา 

6. โครงการการเปนวิทยากร
กระบวนการและการเขียน
โครงการแกผูนําสตรี 

7,000 3,000 

  7. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอพรหมคีรี 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรสตรีกาวสูเวทีการเมือง 
 

7,000 114 
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ตารางที่ ก-2 (ตอ) 
 

ภาค/
จังหวัด 

ปไดรับ
การ

สนับสนุน 
องคกร/กลุม ช่ือโครงการ 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

ผูไดรับ
ผลประโยชน 

(คน) 
พังงา 2550 1. กลุมสตรีบานทับเหวน 1. โครงการสนับสนุนกลุมสตรี

บานทับเหวน 
10,000 73 

  2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกร         
บานกะไหลรวมใจ 

2. โครงการเครือขายเพื่อการ
พัฒนาสตรีการทําดอกไมใบ
มังคุด 

10,000 27 

 2551 3. กลุมสตรีพัฒนา ตําบล
ทาอยู อําเภอตะกั่วปา 

3. โครงการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือความเขมแข็ง
ในชุมชน 

10,000 240 

  4. กลุมสตรีแมบานทาซอ 
หมูที่ 5 ต.ทายเมือง         
อ.ทายเมือง 

4. โครงการอบรมฟนฟูกลุม
สตรีบานทาซอ 

14,000 502 

 2552 5. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดพังงา 

5. โครงการประชุมเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับจังหวัด/
อําเภอ 

50,000 300 

ปตตานี 2550 1. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดปตตานี 

1. โครงการรวมพลังสตรีตานี 
เทิดไทองคราชินี 

70,000 200 

 2551 1. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีปะนาเระ 

1. โครงการสานสายใยสตรีผู
เปนแมเทิดไทองคราชินี 

10,000 4,500 

  2. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดปตตานี 

2. โครงการสตรีสานใจ     
รวมพลังสตรีปตตานี ผูเทิดไท
องคราชินี 

60,000 1,000 

งบสวนกลาง  3. เครือขายสตรีผูไดรับ
ผลกระทบความไมสงบ 

3. โครงการพัฒนาเครือขาย
แกนนําสตรีผูเสียหาย 

50,000 500 

 2552 4. กลุมสตรีปุลากง 4. โครงการสานสัมพันธแหง
ครอบครัว 

8,000 60 

  5. กลุมสตรีตําบลตาแกะ 5. โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพแกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลตาแกะ 

8,000 500 

  6. คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลบาราเฮาะ 

6. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพองคกรสตรีตําบล  
บาราเฮาะ 

8,000 500 
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ภาคผนวก ข   

รายชื่อผูเขารวมประชมุโครงการติดตามและประเมินผล 

 “โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการพฒันาสตรีและครอบครัว” 
 
1) วันพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ หองมงคลจันทรา โรงแรมจันทรา รสีอรท  
จ.นครนายก 

 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางสาวบุญสม แชมสวัสด์ิ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนครนายก 

2 นางสาวกัลยา ศรีสวัสด์ิ สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดนครนายก  

3 นายบุญโชค อุดมชัย ศูนยประสานงานองคการเอกชนจงัหวัดนครนายก  

4 นางสาวพรรณธิภา นาบุญ องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก  

5 นางสาวครัยฐญาณี เนื่องจากจุย องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก 

6 นางสมเชง ดวงศรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก  

7 นางสมบุญ กาํพุด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก  

8 นางรุจาภา ชวยรอด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก  

9 นายพงศศักดิ์ กาช ู องคการบริหารสวนจังหวัดตําบลทาทราย  

10 นางปราณี เขยีวชะอุม กลุมสตรีตําบลทาทราย  

11 นางน้าํคาง แยมสระโส กลุมสตรีบานคลองแสง  

12 นางสุราง เริงจติต กลุมสตรีบานคลองแสง 

13 นางวัชลี กลับหอม เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี อ.ปากพลี  

14 นางสาวศิริรัตน แกวหงิสา เครือขายเพื่อการพัฒนาสตรี อ.ปากพล ี

15 นางลัดดา เนติกุล กลุมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีตําบลบางออ   

อ.บานนา    

16 นางกิตติมา ระงับพาล กลุมเครือขายเพื่อการพัฒนาสตรีตําบลบางออ   

อ.บานนา   

17 นางจรูญ ประสมสุข กลุมสตรีแมบานดงขา 

18 นายธวัชชยั การเจริญ กลุมสตรีแมบานดงขา  

19 นางปยะพร เฉลิมชวง สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

20 นางกัลยา สุวรรณรัตน สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

21 นางสาวปรียาภา บุญฉลอง สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

22 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

23 รศ.ระพีพรรณ  คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

25 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

26 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
2) วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมศรีนคร โรงแรมไพลินสโุขทัย จ.สุโขทัย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายอวยชยั ชเูลาตระกูล สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสุโขทยั  

2 นางพจนา ศิริสนธ ิ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสุโขทยั  

3 นายเทยีนชยั วงศษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด

สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสโุขทัย  

4 นางสาวิณี ไทยกลา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย  

5 นายสนาม ขายเพชร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอศรีสัชนาลยั 

6 นางสมศรี ผูกพัน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอศรีสัชนาลยั 

7 นางสุลี สวรรคโลก คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย 

8 นางวิไลวัลย สาสิงห กลุมอาชพีทาํไมกวาดดอกหญา ต.ศรีนคร  

อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  

9 นางซา ดอนศรีจันทร กลุมอาชพีทาํไมกวาดดอกหญา      

10 นางลําไย ออนนิ่ม กลุมอาชพีทาํไมกวาดดอกหญา 

11 นางเด็ดดวง จันดาเฟอง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช  

12 นางสําเนียง รอดสวัสด์ิ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช  

13 นางเทวิญ ธํารงรักษ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช  

14 นางอุไรศรี มั่นประสงค คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

15 นางประณีต คงงวด คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช 

16 นางภสัน มั่นอ่าํ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช 

17 นางบุญเรือน ตรีนพ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช 

18 นางสิริพร อยูพุม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอกงไกลราช 

19 นางกัลยา สุวรรณรัตน สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

20 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

21 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

22 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

23 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 นางสาววีรญา เดชเฟอง สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม ม.มหิดล 

 
 
3) วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ หองอารดา โรงแรมพจิิตรพลาซา จ.พจิิตร 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายประยทุธ เตาแกว สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดพิจิตร  

2 นางยพุาพรรณ กัณทษา ศูนยประสานงานองคการเอกชนประจาํจงัหวัด

พิจิตร  

3 นางกัลยารัตน ศศิวิมลกาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพิจิตร 

4 นางโสภา บุญยืน สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดพิจิตร 

5 นางราตรี กองทรัพย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดพิจติร 

6 นางเยาวลกัษณ สายแวว คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดพิจติร  

7 นางทองบอ มเีทียม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสากเหล็ก  

8 นางสมยงค จนัท ี คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสากเหล็ก 

9 นางยี โสภา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสากเหล็ก 

10 นางมาลยั บุญศิลป คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสากเหล็ก  

11 นางสมทรง รัตนวิภาคกุล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโพธิ์ประทับชาง  

12 นางวนัดี ลินมา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอวชิรบารมี  

13 นางวรรณา ทองรวย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอวชิรบารม ี 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

14 นางประพนัธ จันทรสุข คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน  

15 นางพิชชาภา พลสวาง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน  

16 นางติ๋ม วัฒนชัยยงค คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน  

17 นางเรไร ยาแกว  คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน  

18 นางสุนนัทา ขุยสวาง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน  

19 นายแพน ยาแกว คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน 

20 นางสิริ ชํานาญคุต คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอตะพานหิน 

21 นางกัลยา สุวรรณรัตน สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

22 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

23  รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

25 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

26 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

27 นางสาววีรญา เดชเฟอง สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม ม.มหิดล 

 
 
4) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมหวยแกว 5 โรงแรมเชียงใหมภคํูา  
จ.เชียงใหม 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางธนรัฐ ทัศนิยม สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม  

2 นางสุรดา ประดับรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด

พิจิตร  

3 นางสาวธิดากลัปยานี รอดมเีชาวน  สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดเชียงใหม  

4 นางเบญญาภา ล่ิมพานิช สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดเชียงใหม  

5 นายสมชาย สุภารัตน ชุมชนบานใหมพัฒนา ต. ทาศาลา อ.เมือง  

6 นางสาวเรวดี พิมพเรือง ชุมชนบานใหมพัฒนา ต. ทาศาลา อ.เมือง  

7 นางดนยา สุภารัตน ชุมชนบานใหมพัฒนา ต.ทาศาลา อ.เมือง  
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

8 นางสายฝน วนัแกว กองทนุสวัสดิการชุมชน  ต.ข้ีเหล็ก อ.เมือง  

9 นางสมศรี ปญญาชัย อพม. ต.สันโปง 

10 นางพกิุล กลนัตรานนท  กลุมผูสูงอายบุานสนัปาเลยีง ต.หนองหอย  

อ.เมือง  

11 นางสาวทัศนยี กุสิมา กลุมผูสูงอายบุานสนัปาเลยีง ต.หนองหอย  

อ.เมือง  

12 นางสุทธณี พานทอง กลุมเครือขายสตรี ศรีเชียงใหม ต.เวยีง อ.ฝาง         

13 นางไพรินทร เจนตระกูล  กลุมเครือขายสตรี ศรีเชียงใหม ต.สิปูเลย  

อ.ดอยสะเก็ด     

14 นางบัวผัด กันธาสิงห กลุมพัฒนาสตรี อพม. อ.เมอืง             

15 นางจารนุาถ ธรีสุวิภากรณ กลุมพัฒนาสตรี อพม. อ.เมอืง             

16 นายปรีชา ทาสุวรรณ กลุมพัฒนาสตรี อพม. อ.เมอืง             

17 นางเหรยีญทอง คํายอญ กลุมสงเสริมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ต.บวกคาง 

อ.สันกาํแพง               

18 นางคําฟอง มลูเฟย กลุมสงเสริมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ต.บวกคาง 

อ.สันกาํแพง               

19 นายบุญรัตน เตจะบุญ กลุมแมบานตะไคร ต.ทาเหนือ อ.แมออน  

20 นายจรัญ ปาเวียงมูล กลุมแมบานตะไคร ต.ทาเหนือ อ.แมออน  

21 นางจิราพร เตชะแยง กลุมแมบานตะไคร ต.ทาเหนือ อ.แมออน 

22 นางสาวณัฏฐณิชา ภูมิภาคนิ สถาบนัชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยนื        

23 นายปรีชา สรวิสูตร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

24 นางนฤมล อังกูรวิบูลย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

25 นางกัลยา สุวรรณรัตน สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

26 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

27 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

28 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

29 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

30 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

31 นางสาววีรญา เดชเฟอง สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม ม.มหิดล 
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5) วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมเพทาย โรงแรมเพชรรัตนการเดน   
จ.รอยเอ็ด 

 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางพานทอง สังขละกูลรัตน สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดรอยเอด็  

2 นายประสิทธิ ์รัตนวงศ ศูนยประสานงานภาคเอกชนประจําจงัหวดั

รอยเอ็ด  

3 นางอุบล แสนนาใต คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดรอยเอ็ด  

4 นางนงลักษณ สหวรรัตน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดรอยเอ็ด  

5 นางฉววีรรณ แสนปาง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองฮี  

6 นางรุงอรุณ  พลศรี คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองฮ ี 

7 นางสาวบุญสติา บุญชม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองฮ ี 

8 นายธีรพงษ จันทวงษ ศูนยประสานงานภาคเอกชนประจําจงัหวดั

รอยเอ็ด  

9 นายดาํรง นวลนุกูล ศูนยประสานงานภาคเอกชนประจําจงัหวดั

รอยเอ็ด  

10 นางสาวสาปาง อารีเอื้อ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเชียงขวัญ  

11 นางบานเยน็ นามแสง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเชียงขวัญ 

12 นางทองฤทธิ์ พันธะชัย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเชียงขวัญ  

13 นางบัณจง ธนะแพสย ชมรมแมดีเดนแหงชาติประจาํจังหวัดรอยเอ็ด  

14 นางละมอม เหลาทว ี ชมรมแมดีเดนแหงชาติประจาํจังหวัดรอยเอ็ด 

15 นางชุติพนัธุ หาญประสิทธิ์คํา สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพจงัหวัดรอยเอ็ด  

16 นายรัฐนนัท หาญประสิทธิ์คํา สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพจงัหวัดรอยเอ็ด 

17 นางราณี ประหยัดรัตนกุล สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพจงัหวัดรอยเอ็ด 

18 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

19 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

20 นายบุญสม สีสุวรรณ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

21 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

22 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

23 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

24 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
6) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมลลีาวดี โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางสาวอุทยั ดวงมณ ี สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดศรีสะเกษ            

2 นายบุญมี ทานกววีงศ วัดมหาพทุธาราม  

3 นางนงลักษณ บุญมาก คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอขุนหาญ 

4 นางธนภร สายจันทร  คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอขุนหาญ  

5 นางสมทรง พมิพทอง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอศรี 

6 นางรัตนา สุนทรา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอศรีรัตนะ  

7 นางอุไรวรรณ อุนอบ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

8 นางบุปผา หลกัสกุล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

9 นางยิง่ลักษณ จันทะ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

10 นางหนูสิน อินทรีย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอราษีไคล 

11 นางสมบูรณ สิงหเทพ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอราษีไคล 

12 นางศิริวรรณ บัวภา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอขุขันธ  

13 นางรัชนิดา รัตนพนัธ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอภูสิงห 

14 นางธนันทิตา ธรรมธร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอภูสิงห 

15 นางนนัทพร รัตนพงษ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอภูสิงห  

16 นางสมบัติ ดวงชัย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอบึงบูรพ  

17 นางนิตยาพร นิลกิจ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอ บึงบูรพ  

18 นางสุภาวด ีโพนอาจ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอ บึงบูรพ  

19 นางละมุด ทวชีาติ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอปรางคกู  

20 นางรําเพ็ญ นาคนวล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอปรางคกู  

21 นางสวาท นาคนวล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอปรางคกู 

22 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

23 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 



 

112 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

24 นายบุญสม สีสุวรรณ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

25 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

26 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

27 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

28 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

29 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 

7) วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มกุดาหาร 
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายมานิต วรหาญ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดมุกดาหาร 

2 นางสาวปุญญนุช พิมพแสง สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดมุกดาหาร 

3 นางอนุสรณ พาหา สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดมุกดาหาร            

4 นางอรดี โรจนพงศ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดมกุดาหาร  

5 นางอุษณี กิ่งคําวงศ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดมกุดาหาร  

6 นางอริสรา อินพรหมมา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดมกุดาหาร  

7 นางกัลยา เสถยีร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอนิคมคําสรอย 

8 นางลินทอง ถามะพันธ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอนิคมคําสรอย  

9 นางบางรัก บุญรักษ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอคําชะอี   

10 นางอรัญญา คูสกุลวัฒน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอคําชะอี  

11 นางสุธาสนิี เหงาโอสา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอดงหลวง  

12 นางสุมาล ีบุพธิจักร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอดอนตาล   

13 นางรัตนาพร ไวสูศึก คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองสูง 

14 นางชลบุรี โคสะสุ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองสูง  

15 นางวลัยภรณ อาจวิชยั คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหนองสูง  

16 นางประยูร ศรีโยหะ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดมกุดาหาร  
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

17 นางลําพงศ นารีนุช 8 ม.2 ต.นาโศก อ.เมือง จ.มกุดาหาร 

18 นางทองใส ชมชื่น คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอหวานใหญ 

19 นางราตรี สกลุไทย คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอดอนตาล   

20 นางธัญญรัตน กาญจนามุกดา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง

มุกดาหาร 

21 นางพิศวาส บํารุงสานต คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง

มุกดาหาร 

22 นายปรีชา สรวิสูตร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

23 นางนฤมล อังกูรวิบูลย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

24 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

25 นายบุญสม สีสุวรรณ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

26 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

27 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

28 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

29 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

30 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

31 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
8) วันพฤหสับดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมลานชาง โรงแรมรอยัลแมโขง  
จ.หนองคาย 
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางคํามกุ  ดานธานนิทร สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดหนองคาย                

2 นางมณฑา บุทเสน สํานักงานพัฒนาสงัคมชุมชนจังหวัดหนองคาย   

3 นางสาวจงกลพรรณ ยุทธยงค หมูบานเด็กโสสะ “เฉิมนารนิทร”  

4 นางสํานวน พทุธเสน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสระใคร  

5 นางกอง พนัละเกต ุ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสระใคร  

6 นางสุรัญญา ชานนท คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสระใคร  
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

7 นางอวยพร กองอุดม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย  

8 นางกนกวรรณ ยศจันทร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

9 นางคําตา สํานวนช ี คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย  

10 นางพิสมยั อําคา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอบุงคลา  

11 นางนงคนิด  อางมัจฉา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสังคม  

12 นางธัญญธร ยอดยืน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอสังคม  

13 นางดอกรัก ชยัชนะ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอรัตนวาป  

14 นางสวรรค บุญจันทร เครือขายสมาพันธสตรีจงัหวัดหนองคาย 

15 นางรุงนภา บุญเจริญ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

16 นางสาวนนัทดิา ทองอุดม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

17 นางบุญศรี ทติมี คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

18 นางพทุธา กนิรีแซ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

19 นางดมศิลป คะเณทา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอโซพสัิย 

20 นายปรีชา สรวิสูตร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

21 นางจันทรศิริ สุคนธฉายา สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

22 นางนฤมล อังกูรวิบูลย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

23 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

24 นายบุญสม สีสุวรรณ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

25 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

26 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

27 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

28 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

29 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
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9) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม 
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางชุดาภรณ เกิดพุม  สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสมุทรสงคราม  

2 นางสาวทพิวรรณ ภูริมนาค สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสมุทรสงคราม  

3 นางวัชรีวรรณ เจริญชัยพฒัน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง

สมุทรสงคราม  

4 นายสุรเชษฐ โตเหมือน องคกรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมทุรสงคราม  

5 นางจิระพร ทองอุทัย กลุมสตรีชุมชนบานโพธิ์งาม ต.บางนกแขก  

อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม 

6 นางกัลยาณี จนัทรแพร กลุมสตรีชุมชนบานโพธิ์งาม ต.บางนกแขก  

อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม 

7 นายสมคิด ทองวาร ี ชมรมมิตรภาพสัมพนัธ ต.วดัประดู อ.อัมพวา  

8 นายสวัสด์ิ ปานยศ ชมรมมิตรภาพสัมพนัธ ต.วดัประดู อ.อัมพวา  

9 นางสาย โทธนะ ชมรมมิตรภาพสัมพนัธ ต.วัดประดู อ.อัมพวา 

10 นางประนอม ไตรวิรัตน กลุมสตรีบางคนทีรวมใจ อนามยับางคนที  

ต.บางคนท ีอ.บางคนท ี        

11 นางวนัดี บัวผนั กลุมสตรีบางคนทีรวมใจ อนามยับางคนที  

ต.บางคนท ีอ.บางคนท ี        

12 นางสาวสุชาดา กุลวงศ กลุมสตรีบางคนทีรวมใจ อนามยับางคนที  

ต.บางคนท ีอ.บางคนท ี        

13 นางอริสรา ราชนักษา กลุมสตรีบานปราโมทย ต.บานปราโมทย   

14 นายปรีชา สรวิสูตร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

15 นางจันทรศิริ สุคนธฉายา สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

16 นางปยะพร เฉลิมชวง สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

17 นางมาล ีเซียนประเสริฐ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

18 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

19 นางสาววราภรณ โอสถานนท สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 



 

116 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

22 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

23 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
10) วันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมสนิสวสัด์ิ โรงแรมแกรนดลโีอ จ.สิงหบุร ี
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายชินทัต วิภาสธวัส สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสิงหบุรี 

2 นางวลัยวรรณ สุทธโิพธิ ์ เครือขายสตรีอําเภอเมือลสิงหบุรี 

3 นายทรงวุฒ ินาคประสิทธิ ์ ศูนยประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสงิหบุรี  

4 นางปรมภรณ เลิศประพันธ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดสิงหบุรี  

5 นางเกศกัญญา เอมด ี คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภออินทรบุรี  

6 นางอรุณี ศรีพฒุ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภออินทรบุรี  

7 นางสาคร เฟองขจร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอ 

คายบางระจัน  

8 นางจัน  อินปลา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอคาย

บางระจนั  

9 นางเบญจ ถนอมศิลป เครือขายสตรีอําเภอเมืองสงิหบุรี   

10 นางสาววาสนา วีระพนัธ เครือขายสตรีอําเภอเมืองสงิหบุรี    

11 นางศรีจันทร เกษจรัล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอพรหมบุรี 

12 นางทวิา ปยะสอน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอพรหมบุรี 

13 นางบุญศรี พงษผล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอพรหมบุรี 

14 นางน้าํทพิย โตสงัด คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาชาง  

15 นางสาวสหัสศรี พระเนตร คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาชาง  

16 นางสาวสมจิตร นามนวล คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาชาง  

17 นายอุดมทรัพย ไมพรต คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาชาง 

18 นางปรีญา เฟองพิศิษฐ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

19 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

20 นายอนาวนิ แกวนามชยั สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

21 นายณัฐกฤต โคมจันทร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

22 นางสาวพนิทสุร โพธิ์อุไร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

23 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

25 นางสาวฐิติรัตน อําไพ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
11) วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมอเมติส โรงแรมริชมอนต จ.นนทบุร ี
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางจุฑารัตน ศักดิ์โชตินนท สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนนทบรีุ  

2 นางสาวปติ เทียมนพมาศ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนนทบรีุ  

3 นางพนูสุข สีตะปะดล องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

4 ดร.วิไล มหาอาํนาจ โครงการศูนยทอผาไหมไทยจิตรลดาเทิดไทองค

ราชินี โรงเรียนจิตรลดา อ.บางบัวทอง  

5 นางมณฑิตา แนบเนยีร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี  

6 นางอัญชัญ กศุล คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี  

7 นางสมลักษณ พิมพรัตน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี  

8 นางสาวเบญจศิริ พิมพรัตน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี 

9 นางสมพงษ โรจนประดิษฐ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี  

10 นางสาวสรอยทิพย เจริญศักดิ์ กลุมสตรีตําบลบางใหญ   

11 นางเรณู ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลคลอขอย 

12 นางคณาการ คณสิริกุล กลุมสตรีตําบลคลองขอย 

13 นางพัชรินทร ธรรมสโรส กลุมสตรีพัฒนาเมืองบากรวย   

14 นางสาวเรขา ถีติปริวัตร กลุมสตรีตําบลบางมวง 

15 นางสงา จิตรังษ กลุมสตรีตําบลบางมวง 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

16 นางศุถานาฏ อิงบุญ กลุมสตรีตําบลบางมวง 

17 นางสาวรัตนา กลิ่นเปยม องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

18 นางพวงเพ็ญ เทียนจาง กลุมสตรีชุมชนศาลเจาพอหลักเมือง ต.บางกราง  

อ.เมือง           

19 นางฉลวย เพชรนพรัตน กลุมสตรีชุมชนศาลเจาพอหลักเมือง  

 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง           

20 นางพรเพ็ญ พฤษตาน กลุมสตรีชุมชนศาลเจาพอหลักเมือง  

ต.บางศรีเมือง อ.เมือง          

21 นางสายหยุด เกศแค กลุมสตรีชุมชนวัดสิงห ต.บาคูเวียง อ.บางกรวย  

22 นางสาวเฉลียว แจมใส กลุมสตรีชุมชนวัดสิงห 

23 นางสุมาล ีกนัตาย กลุมสตรีชุมชนบางใหญ ต.บางใหญ   อ.บางใหญ  

24 นางชอทพิย พลูสวัสด์ิ กลุมสตรีชุมชนบางใหญ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ  

25 นางโสภิญ เทพพทิักษ  สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

26 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

27 นางประกายทพิย วงศหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

28 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 

 

12) วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ หองดาวเรือง โรงแรมพังงาเบยรสีอรท จ.พังงา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายชัยทัต ณ นคร สํานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา         

2 คุณสายใจ ลิอทรัพย สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

พังงา  

3 นางณฐวรรณ บัวแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

4 นางกรุณา แซอุย สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดพังงา   

5 นางสาวยุวลกัษณ จันทนา สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดพงังา  

6 นางเสมอใจ สุขารมณ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพงังา  

7 นางถาวร เจริญภักตร คณะกรรมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

แมบานเกษตรกรบานกะไหลรวมใจ  

8 นางประทมุ ไทสกุล คณะกรรมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน

แมบานเกษตรกรบานกะไหลรวมใจ 

9 นางพนิ สิงขร คณะกรรมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน

แมบานเกษตรกรบานกะไหลรวมใจ 

10 นางสุกัลยา คงรัตน คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานทาซอ 

11 นางเตือนใจ ถกีิจ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานทาซอ  

อ.ตะกั่วทุง  

12 นางสาวอรษา โภคบุตร คณะกรรมการสตรีพัฒนาตาํบลทาอยู อ.ตะกั่วทุง   

13 นายชํานาญ พึ่งถิน่ คณะกรรมการสตรีพัฒนาตาํบลทาอยู อ.ตะกั่วทุง   

14 นางสาวกุรุพนิ สิงหนอย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

15 นางสาวละเอยีด เจนสถิรพนัธุ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

16 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

17 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

18 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

19 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

20 นางประกายทพิย วงษหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

21 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

22 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
13) วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเอกนคร โรงแรมเมืองลกิอร  
จ.นครศรีธรรมราช 
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางจารีย สุวรรณภูมิ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2 นายนาํชาติ อนุกูลสัมพันธ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

3 นางกนกพร เดชเดโช คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัด

นครศรีธรรมราช  
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

4 นางปุณอนุษ สุดศด สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5 นายมนตรี เทือ้พงศพฒัน สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดนครศรีธรรมราช  

6 นางสาวอาภรรัตน ชิณวงค คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอปากพนงั  

7 นางอัมพร สวสัด์ิสุข คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอปากพนงั  

8 นางวิลาวัณย เจะมุสา กลุมสตรีแมบานมุสลิมตําบลนาเคียน 

9 นางสุกาญดา ภัควันสกุล กลุมสตรีแมบานมุสลิมตําบลนาเคียน 

10 นางนิรมล ราทนาพงศ กลุมสตรีแมบานมุสลิมตําบลนาเคียน 

11 นางสาววาสนา กลาอยู คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลเสาเภา  

12 นางเพ็ญศรี ฉลาดแหลม คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลเสาเภา  

13 นางสาวกรรณิการ ตรึกตรอง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลเสาเภา  

14 นางอารมณ ทองใบ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาศาลา  

15 นางเพ็ญศรี นาคัน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอทาศาลา  

16 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

17 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

18 นางสาวกุรุพนิ สิงหนอย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

19 นางสาวละเอยีด เจนสถิรพนัธุ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

20 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

21 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

22 นางประกายทพิย วงษหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

23 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

24 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
14) วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ หองเพทาย โรงแรมไดมอนดพลาซา จ.สงขลา 
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นายจิตติ วัฒโย ศูนยประสานงานองคกรเอกชนประจาํจังหวัด

ปตตานี  

2 นางสาวพิมพพนิต เอียดแกว สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

มนุษยจังหวัดปตตานี  

3 นางฟาซียา อาเซ สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยจังหวัดปตตานี  

4 นางวรรณธนา ไฝสีดํา สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดปตตาน ี

5 นางจารนิี งามขจรวิวัฒน คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดปตตานี  

6 นางรุจิตร ณรงคศักดิ์ คณะกรรมการการพัฒนาสตรี 

7 นางพรรอร คีรีสุข เครือขายสตรีผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบ 

8 นางแวแอเสาะ มะจะ กลุมสตรีตําบลตาแกะ อ.ยะหริ่ง  

9 นางสาวกัลยา ปูเตะ กลุมสตรีตําบลตาแกะ อ.ยะหริ่ง  

10 นางจินตนา จนัทรสวาง กลุมสตรีปุลากง ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  

11 นางสาวอารียา จนัทรสวาง กลุมสตรีปุลากง ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง 

12 นางสตรีนะ สาแม็ง กลุมสตรีปุลากง ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง 

13 นางมารนีา แวดือเระ 32/1 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตาน ี94000    

14 นางปราณี บุญศาท คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอบาราเฮาะ  

15 นางแวแย แวเลาะ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอบาราเฮาะ  

16 นางเซาเดาะ กาเร็ง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอบาราเฮาะ  

17 นางเบญจวรรณ ซูสารอ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลปะนะเระ 

อ.ปะนาเระ 

18 นางนิลยา ทองปด คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลปะนะเระ 

อ.ปะนาเระ  

19 นางจันเนยีร จนัแดง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลปะนะเระ 

อ.ปะนาเระ  

20 นางรัตนา คือเระซอ สมาชิกกลุม 

21 นางหรนั รออันน ี กลุมสตรีบานปราชน ต.ปราชน อ.ยะรัง 

22 นางพัชรี อารยะกุล สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

23 นายพงศศักดิ์ จิตตะปาโล สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

24 นายกันตพงศ รังษีสวาง สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

25 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

26 นายโสภณ แกวลอมทรัพย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

27 นางสาวกุรุพนิ สิงหนอย สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

28 นางสาวละเอยีด เจนสถิรพนัธุ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

29 รศ.ระพีพรรณ คําหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

30 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

31 นางประกายทพิย วงษหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

32 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

33 นางสาวภวิกา วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 
 
15) วันศุกรที ่23 กรกฎาคม 2553 ณ หองมณีจันทร 1 โรงแรมมณีจันทร รีสอรท  
จ.จันทบุร ี
 
ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางสาวนพมาส หลิมวานิช สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยจังหวัดจันทบุรี 

2 วาที่ ร.ต. สุทธพิงษ โพธิสวาง ศูนยประสานงานองคกรเอกชนประจาํจังหวัด

ปตตานี  

3 นางธิดาวรรณ สวาสดิ ์ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดจนัทบุรี  

4 นางฉว ีแจมแจง คณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดจนัทบุรี   

5 นางอิม มงคลสุข คณะกรรมการการพัฒนาสตรีอําเภอนายาย

อาม/คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบล

กระแจะ  

6 นางสุณัฐชา ประจงจัด คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลกระแจะ  

7 นางลําเจยีก สวัสดิภูมิ คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลวังโตนด        

อ.นายายอาม   

8 นางน้าํหวาน ประชุมวัช คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลวังโตนด        

ต.วังโตนด อ.นายายอาม   

9 นางสุดารัตน เจาะพรมมา คณะกรรมการการพัฒนาสตรีตําบลสนามไชย 

ต.สนามไชย  อ.นายายอาม   
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ที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

10 นางสาวชนัญธิภา แสนโคตร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

11 นางโสภิญ เทพพทิักษ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

12 นางสาวจารุวรินทร ธนาชนะสิทธิ ์ สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

13 นางสาวมนชยา ปรีชา สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

14 นางสาวพนิทสุร โพธิ์อุไร สํานักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

15 รศ.สุรางครัตน วศินารมณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

16 นางประกายทพิย วงษหอม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

17 นางสาวโฉมสดุา สาระปญญา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม 

ภาคเหนือ ( 3 จังหวัด : จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และเชียงใหม) 

 

จ.สุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.พิจิตร 
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จ.เชียงใหม 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

( 4 จังหวัด :  จังหวัดรอยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร และหนองคาย) 

 

จ.รอยเอ็ด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.ศรีสะเกษ 
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จ.มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.หนองคาย 
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ภาคกลาง   

( 4 จังหวัด : จังหวัดนครนายก สมุทรสงคราม นนทบุรี และ สิงหบุรี ) 

 

จ.นครนายก 

 

 

 

 

 

 

จ.สมุทรสงคราม 
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จ.นนทบุร ี

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.สิงหบุร ี
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ภาคใต  

( 3 จังหวัด : จังหวัดพังงา นครศรีธรรมราช และปตตานี ) 

 

จ.พังงา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.นครศรีธรรมราช 
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จ.ปตตานี  
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ภาคตะวันออก 
 

 จังหวัดจันทบุรี  
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