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 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การขับเคลื่อนแผน วิเคราะห์ผลการศึกษา และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด วิธีการศึกษา เป็น
การศึกษาจากเอกสาร และวิเคราะห์ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติใน 4 ภาค 76 จังหวัด 
ประชากรที่ศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ 
ละ 6 คน โดยให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสมัครใจเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และประธานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จ านวนรวม 440 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้ตารางการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ าแนกรายภาค/
โครงการ/จังหวัด และการใช้แผนที่ใยแมงมุมประกอบการวิเคราะห์  ผลการศึกษามีดังนี้ 

 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหาร

และการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ 

1. ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการด าเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 22 แนวทาง  

 ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า มีการด าเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 288 โครงการ 4 ภาค 76 
จังหวัด โดยยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนฯ มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต  มีทั้งหมด.76.โครงการ ด าเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
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ภาคใต้ จ านวน 20 โครงการ รองลงมาคือ ภาคกลางมีการด าเนินงานโครงการ 19 โครงการ และด าเนินการ 
ในภาคเหนือ 17 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของสตรีไทย พบว่า มีการด าเนินโครงการมากเป็นล าดับที่  2 มีทั้งหมด 69 โครงการ มีการด าเนินงาน 
ในภาคเหนือมากที่สุด จ านวน 26 โครงการ รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน  
17 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กลไก และองค์กรสตรีทุกระดับ พบว่า  
มีการด าเนินงานเป็นล าดับที่ 3 ของแผนพัฒนาสตรี ฯ มีทั้งหมด 52.โครงการ มีการด าเนินการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศาสตร์ที่
เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากแผนพัฒนาสตรีฉบับที่แล้ว  ภาคเหนือมีการด าเนินงานมากที่สุด คือ มีจ านวน 
22 โครงการ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีสัดส่วนจ านวนโครงการเท่า ๆ กัน คือ 10 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  พบว่า  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาสตรีฉบับที่แล้ว แม้ สค. จะก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 แต่ยังมีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ มี 44 โครงการ มีการด าเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง  

2. หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ หน่วยงานราชการในระดับพ้ืนที่มีการส่งโครงการ  
ที่คาดว่าจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสตรีฯ ครบทั้ง 76 จังหวัด แต่ สค. .จะต้องมีการติดตามก ากับ
โครงการฯ ที่รายงานให้กับ สค. ว่าได้น าโครงการไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

3. โครงการที่ด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งจะเป็นโครงการในลักษณะเดียวกัน เช่น  
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม เหมือนกันแต่เป็นกระจายพื้นที ่ การท างาน
ต่างกันในลักษณะพ้ืนที่ (Area based) ยังไม่สะท้อนเชิงประเด็น (Issue based) มากนัก 

 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..(สค.) 
  1) ควรส่งเสริมให้เกิดกลไกการติดตามผลการน าแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานใน
พ้ืนที่คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นกลไกระดับจังหวัดในการติดตาม
รายงานโครงการของแต่ละจังหวัดว่าได้ด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาที่ก าหนด และบรรลุ
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
 2) ควรทบทวนแผนพัฒนาสตรีฯ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละแนวทาง โดยเฉพาะ  
บางแนวทางที่มีการด าเนินงานได้น้อยหรือไม่ได้มีการด าเนินงานเชิงรูปธรรมชัดเจน เช่น แนวทางสนับสนุน 
และจัดการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ซึ่งมีการกระจายในทุกยุทธศาสตร์ ฯ ควรน ามาวิเคราะห์และ
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ก าหนดทิศทาง แนวทางบูรณาการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสตรีที่เชื่อมโยงกับมิติการพัฒนา
สตรีในพันธสัญญาและสมัชชาสตรีมาพิจารณาประกอบร่วมกัน 
 3) ควรก าหนดจุดเน้น น้ าหนัก จัดล าดับความส าคัญ 22 แนวทางในแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยเลือกประเด็นหลักๆ เน้นการท า
โครงการเชิงคุณภาพมากกว่าการท าโครงการเชิงปริมาณ 
 4) การส่งเสริมให้ภาคียุทธศาสตร์หน่วยงานที่ท างานด้านสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การท างานตามแผนพัฒนาสตรีฯ ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน เช่น ขอความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ขับเคลื่อนประเด็นการให้ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาสตรี 

 กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย : 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 – 4 รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเชิงสมทบกับโครงการการพัฒนาสตรี ซึ่งบาง
โครงการอาจจะเป็นโครงการเดิมของหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์อยู่แล้ว 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  5  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กลไกและองค์กรสตรีทุ กระดับและยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาศักยภาพสตรี  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมืองการบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ และ สค. ควรมีโครงการ
น าร่องเพ่ือทดลองกับบางพ้ืนที่ที่มีศักยภาพร่วมด าเนินการกับ สค. ในยุทธศาสตร์ที่ 5, 4  

 5) การพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้เกิดเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสารสนเทศ  
เช่น ฐานข้อมูลจ าแนกเพศ ฐานข้อมูลองค์กรสตรี ฐานข้อมูลผู้น าสตรีประเภทต่าง ๆ ฐานข้อมูลกองทุนสตรี
ประเภทต่าง ๆ บทเรียนการท างานด้านสตรีที่ส าคัญ ๆ ฐานข้อมูลความเสมอภาค ความไม่เท่าเทียมกัน 

 6) ควรมีแผนบูรณาการ การท างานร่วมกันภายในหน่วยงานทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกับส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง เป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามก ากับและร่วมประเมินผล เพ่ือให้
กระบวนการขับเคลื่อน และการพัฒนาความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีฯ อย่างต่อเนื่อง 

 7) ส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงาน และภาคียุทธศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ด้านการท างานกับสตรีในมิติ
ต่าง ๆ ทักษะการท างานกับสตรีที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย 

 8) ควรก าหนดให้เกิดตัวชี้วัดมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาสตรีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาสตรีฯ ที่เป็นไปตามแผนพัฒนาสตรีฯ 
 9) ควรส่งเสริมให้มีกฎหมายสตรี เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
สตรีในทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   


