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โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว | (1) 

ค าน า 
 
 ภารกิจอันส าคัญยิ่งของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) คือ การประสานงานและ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคของหญิงชาย และการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวโดยการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไก การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการด าเนินงานเพ่ือให้ภารกิจลุล่วงด้วยดีนั้นส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“พมจ.” เป็นกลไกส าคัญและมีบทบาทอย่างเด่นชัดในการรับนโยบาย งบประมาณและการประสานต่อกับ
พ้ืนที่ กลุ่มเปูาหมายทั่วประเทศ การติดตามและประเมินผลตามภารกิจของ สค.ที่ ผ่านๆ มาเป็นการประเมิน
ตามโครงการส าคัญๆ ได้แก่ ยุติความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์พัฒาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และเครือข่าย
สตรี โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการ
ประเมินได้น าข้อมูลไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานเป็นรายปี 
 ส าหรับในปี 2554 “8 ปี” ของการด าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นต่อการท าให้สตรีและครอบครัวมี 
“ความเข้มแข็ง” อย่างแท้จริง สค.จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อให้ความชัดเจนของการเชื่อมร้อยงานดังกล่าวด้วยการเลือกพ้ืนที่ๆ ไม่เคยเป็นตัวอย่างของการติดตาม
และประเมินผลมาก่อน ภายใต้กรอบแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ที่ครอบคลุมมุมมองทั้งด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคหลักๆ 
ซึ่งถือว่าเป็นต้นเหตุส าคัญของความชะงักงันในการก าหนดแผนงานและมาตรการในระยะยาว การติดตามและ
ประเมินผลในครั้งนี้ไม่อาจส าเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเปูาหมายส าคัญในการให้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์และคุณค่าอย่างมหาศาล อันได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์และ
เจ้าหน้าที่ สค.ทุกท่านที่พร้อมใจเข้าร่วมสนทนากลุ่มอย่างเปิดใจต่อกัน  
 ท้ายที่สุด ขอขอบคุณส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ที่มอบความไว้วางใจให้อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินผลอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ได้จากการลงพ้ืนที่
ติดตามงานอย่างใกล้ชิดในทุกเวทีของการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และด้วยความ
ตั้งใจจริงที่จะท าให้รายงานฉบับนี้ได้ชื่อว่า “ประเมินผลภารกิจเพื่อพิชิตความเข้มแข็งของสตรีและ
ครอบครัว” 
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โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว | (3) 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เกิดขึ้นจากการที่ สค.  ได้มี 
การขับเคลื่อนและด าเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรี ความเสมอภาคของหญิงชายและการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว การด าเนินงานดังกล่าวเริ่มต้นภายหลังการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการเมื่อตุลาคม 
2545 จวบจนปัจจุบัน (ปี 2554) นับเป็นเวลานานถึง 8 ปี แต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ประเมินอิสระมาติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของ สค. แต่อย่างใด การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานในภาพรวมด้านสตรีและครอบครัว ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ภายใต้ชื่อ 
“ประเมินผลภารกิจเพ่ือพิชิตความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว” 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ก าหนดขอบเขตระยะเวลา       
การประเมินจากโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สค.ระหว่างปี 2551-2553 ดังนี้  
 1. การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
  1.1 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี 
 2. การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัว 
  2.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 
 3. การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและมีคุณธรรม 
  3.1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
  3.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  3.3 โครงการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานด้านครอบครัวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
  3.4 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) 
 4. การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว 
  4.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
  4.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว 
  4.3 โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 
 ส าหรับการเลือกพ้ืนที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากการจับสลากตามรายชื่อจังหวัด ซึ่งหลีกเลี่ยงมิให้ซ้ ากับ
จังหวัดที่เคยได้รับการติดตามประเมินผลเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (2548-2550) กระจายใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหรือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ได้จังหวัดที่เป็นตัวอย่าง จ านวน 18 จังหวัด 
คือ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ตาก แพร่ และ ล าพูน ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ นครปฐม และ สมุทรสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดยโสธร สกลนคร เลย ชัยภูมิ และ ขอนแก่น ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง และ 
ภูเก็ต และ ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ส่วนกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างส าหรับการให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี



(4) | โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

ระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
เป็นต้น จ านวน 18 จังหวัด 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.) บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติฯศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการฯ สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เป็นต้น จ านวน 18 จังหวัด  และ 3) เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่
รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 โครงการตามกรอบยุทธศาสตร์/โครงการของ สค. ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว และ     
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย   
 กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ส าหรับการประเมินในครั้งนี้ คือ แนวคิด Balanced Scorecard (Kaplan 
and Norton, 1996) เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) 
รวมทั้งการก าหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1) มุมมองด้าน
การเงิน (Finance Perspective) เป็นมุมมองที่บ่งชี้ความสามารถขององค์กร/เครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน 
และเป็นตัวบ่งชี้ที่จะบอกถึงผลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้น 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
หรือผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นถึ งมุมมองของลูกค้า/ผู้รับ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการด าเนินงาน 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  
เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้ด าเนิน
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ วิธีการได้มาของข้อมูล คือ การจัดเวทีสนทนากลุ่มในทุกกลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นค าถามท่ีมีโครงสร้างครอบคลุมแนวคิด Balanced Scorecard  
 
 ผลจากการติดตามและประเมินผล มีสาระส าคัญ จ าแนกตามรายด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการเงิน สค.ใช้งบประมาณในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสูงที่สุดถึงร้อยละ 44.7 
รองลงมาร้อยละ 23.0 ถูกน าไปใช้ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใช้งบประมาณเพียงร้อยละ 1.7 
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆ นี้ กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ต่างเข้าใจว่าเป็นงบที่ พมจ.
ส่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและเครือข่ายองค์กร
พัฒนาสตรี ทั้งนี้งบประมาณที่ สค. จัดสรรผ่าน พมจ. ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด งบประมาณการจ่ายเงิน
อุดหนุนซึ่งโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รับจ านวนเงินงบประมาณแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่อย่างหนึ่งที่
เหมือนกันและกล่าวถึงในทุกเวทีสนทนากลุ่ม คือ สค. มีการบริหารจัดการด้านการเงินในลักษณะ “หารยาว” 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับน้อย ท าให้กลุ่มเปูาหมายท างานได้ยาก ในทางตรงกันข้ามมีบางแห่งที่เข้าใจการ
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งแม้จะน้อยแต่ก็ท้าทายเพราะจุดประสงค์ของการให้มีลักษณะเป็นการ “หล่อลื่น” 
หรือ เป็นเชื้อให้มีการต่อยอดในลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ การเสาะแสวงหาทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ือมาร่วมด าเนิน
กิจกรรมให้ลุล่วง นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบระเบียบการจ่ายเงิน การโอนที่ยุ่งยาก นับเป็นอุปสรรคส าคัญของ
การท างาน 
 2. ด้านกระบวนการจัดการภายใน จาก 2 ส านัก 1 กอง ตามโครงสร้างของส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว คือ ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
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(สถค.) และกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (กพข.) ที่ต่างมีเปูาหมายเพ่ือจะให้งานตามภารกิจของตนลุล่วงไป
ด้วยดีนั้น ผลจากการติดตามและประเมินกลับพบว่า ประเด็นส าคัญท่ีถูกมองจากกลุ่มเปูาหมายในทุกระดับ คือ 
การขาดการบูรณาการในระดับหน่วยงานกลาง ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อสรุปที่ สค.  เองก็ยอมรับในความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น จึงไม่แปลกเลยว่าการประสานงานแต่ละจุดจะสะดุดบ่อยครั้ง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มาจาก 2 
ส านัก 1 กอง ตรงมายัง พมจ. เพ่ือผ่านต่อไปยังกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จึงมีลักษณะที่ภาระงานล้นเกิน “ซ้ าพ้ืนที่ 
ซ้อนเวลา” จนหลายฝุายเริ่ม “อ่อนล้า” ยิ่งการส่งต่องานมีลักษณะเป็นการ “top-down” ด้วยแล้วยิ่งท าให้
ความรู้สึกของภาคีและผู้ได้รับประโยชน์ต่างอึดอัดและร้องหา “การมีส่วนร่วม” ในการด าเนินงานร่วมกัน 
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการภายในของ สค. กับ พมจ. เองก็พบว่า ยังไม่มีโครงการใดที่มีโอกาสได้ท า
ร่วมกับ ศพส. มีเพียงบ้านพักเด็กและครอบครัวที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมอบรมในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านสตรีและครอบครัวที่สะท้อน
กระบวนการจัดการภายในของ สค. คือ การมีกรอบของ สค. มีหลักเกณฑ์ ระเบียบเงินอุดหนุน พ.ศ.  2548 
และ 2551 ซึ่งกรอบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ คนท างาน (รวมทั้ง พมจ.) ท างานได้ง่ายขึ้น       
ส่วนข้อเสียคือ หากคณะกรรมการขององค์กรใดไม่เข้มแข็งก็ไม่อาจท าตามกรอบดังกล่า วได้ ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ที่พบ ยังคงมีลักษณะที่ใช้ผ่านตัวบุคคล เครือข่าย กลุ่มและองค์กรเดิมๆ ที่เคยท างานร่วมกัน    
มีผลต่อการขยายผลเชิงพลังทวีคูณที่ยังไม่ชัดเจน ที่ส าคัญการติดตามและประเมินผลด้านสตรีและครอบครัว  
ยังไม่ได้จัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ “การร้องขอ” ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการให้มีเป็นระยะๆ จุดเด่นของ
การจัดการกระบวนการภายใน คือ การประสานงานผ่าน “พมจ.” ซึ่งท าหลายวิธีการทั้งการสื่อสารโดยตรง
ด้วยการเชิญประชุม การประสานผ่านโทรศัพท์ และหนังสือราชการ 
 3. ด้านผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม มุมมองในด้านนี้มีกลุ่มเปูาหมายหลักซึ่งได้รับ
ประโยชน์หลัก คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานในกลุ่มหน่วยงานที่น านโยบาย แผน 
โครงการของ สค. มาประสาน เชื่อมโยง ปรับแต่ง รวมทั้งจัดทีมปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบเปูาหมาย
ขององค์กรและสร้างแรงจูงใจกับหน่วยงานภายใน พมจ. และภาคียุทธศาสตร์ของจังหวัดที่อยู่ในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จาก 10 โครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มสตรี กลุ่มครอบครัว กลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ “สค.” ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายซึ่งมีส่วน
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าฝุายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผลจากการด าเนินงาน 10 โครงการ ผู้ปฏิบัติงาน สค. ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจกับ “งานสมัชชาสตรี” เนื่องจากสามารถน าประเด็นจากเวทีสมัชชาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ       
จังหวัด-ภาค-ประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถน าข้อเสนอเชิงประเด็นไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของภาครัฐได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังพึงพอใจในโครงการ ศพค. โครงการส่งเสริมงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โครงการครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง และโครงการสมัชชาครอบครัว/วันครอบครัว 
  พมจ. มีความพึงพอใจในฐานะเป็นผู้ประสานโครงการ ซึ่งได้ทั้ งเงินและงาน ได้รับการสนับสนุน
พนักงานลูกจ้างรายปี 1 อัตรา ท างานในศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงจังหวัดละ 1 คน 
มีหน้าที่รับแจ้งเรื่อง ประสานงาน ส่งต่อ และช่วยเหลือเบื้องต้น มีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์            
และลงโปรแกรมการรายงานเกี่ยวกับผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงของจังหวัด นอกจากนี้ พมจ.  ยังมีความ
ประทับใจในการท างานของ สค. ที่ท าอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดกรอบการท างานที่ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น 



(6) | โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

แต่ส าหรับภาคียุทธศาสตร์ของ พมจ. นั้นปรากฏว่ายังไม่สามารถประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ ได้รับ 
เนื่องจากยังไม่ได้มีการท างานร่วมกัน 
  กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นเปูาหมายนั้น ได้ให้ข้อมูลแตกต่างกันไป คือ กลุ่มสตรีมีโอกาสได้
รวมตัวและรวมกลุ่มกันท างาน ได้รับการยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเส้นทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
ได้รับการยกระดับสถานภาพสังคม มีเครือข่ายและมีความภาคภูมิใจ ในด้านกลุ่มครอบครัวที่ได้เข้าร่วม
โครงการ ประโยชน์โดยตรงที่ได้รับ คือ มีความเข้าใจกัน รักและดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวมากขึ้น 
ส าหรับประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆ ไม่ได้ขยายไปยังกลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการเสมอ คือ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ครู พระ/โต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการ ศพค.  และ อปท. (อบต./
เทศบาล) ที่เห็นความส าคัญของงานด้านสตรีและครอบครัวต่างพึงพอใจกับงาน ศพค. เนื่องจากเป็นการรวมตัว
ขององค์กรชาวบ้านในระดับชุมชนที่เลือกจากตัวแทนคนในชุมชนมาท างานเป็นคณะกรรมการ 
 4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา การเรียนรู้ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการในรอบ 3 ปี (2551-2553) 
ท าให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการในทุกระดับต่างตระหนักในทุนมนุษย์และให้คุณค่าทั้งงานและทั้งคน 
นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาและการท างานร่วมกันในแต่ละ
ระดับ ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการท างาน มีการต่อยอดงานด้านสตรี มีความพยายามที่จะท าให้เกิดการท า 
MOU ระหว่างกระทรวงเพ่ือขจัดปัญหาความสับสนในขอบเขตหน้าที่การท างาน สานความร่วมมือเพ่ือให้สตรีมี
พลังที่เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการโอนงานด้านสตรีจากเดิมที่เคยอยู่กับกรมการพัฒนาชุมชนมาอยู่ใน    
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับศักยภาพในการพัฒนาสู่         
ความเติบโตขององค์กรนั้นมีเสียงสะท้อนว่า ภาพงานของ สค.  ต่อพ้ืนที่ยังอยู่ในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” 
จ านวนโครงการของ สค. ที่ลงในพ้ืนที่มีจ านวนมาก ต่างสร้างงาน คิดโครงการแข่งขัน การท างานเพ่ือมุ่งตอบ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานย่อยภายใน (ส านัก) มากกว่าภาพรวม สค. ท าให้เห็นภาพ “การขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายใน” ส าหรับ พมจ. เองสิ่งที่เรียนรู้ในการเป็นภาคีกับ สค. ซึ่งท าให้หน่วยงานของตน
ท างานได้ยากก็คือ เจ้าหน้าที่ของ พมจ. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีเจ้าหน้าที่  สค. ในระดับพ้ืนที่            
ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้ขาดวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งผู้ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวยังขาดทักษะในการท างานและประสบปัญหาการได้รับบัตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลักษณะการจ้างงานไม่มั่นคง สภาพการท างานเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ในด้านพ้ืนที่เอง
โดยเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวกับด้านวิชาการและความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ของ พมจ. ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า 
พ้ืนที่ยังต้องการการพัฒนาและการเรียนรู้ในการท างานอีกมาก ที่ส าคัญก็คือ การด าเนินงานของ สค.         
โดยภาพรวมที่ทุกฝุายต่างระบุว่า “ท าให้เสร็จ แต่ไม่ส าเร็จ” ย่อมเป็นการเน้นย้ าถึงข้อจ ากัดของการเรียนรู้และ
การพัฒนาได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม คือ ความพยายามของ สค.      
ในการจัดท าระบบฐานข้อมูล การบูรณาการวิธีคิด วิธีการท างานเข้าด้วยกัน การยอมรับในการน าความ
แตกต่างของบริบทพ้ืนที่ส าหรับการจัดวางระบบงบประมาณ การสร้างภาวะผู้น าในพ้ืนที่และการจัดวางระบบ
ให้องค์กรสตรี/ศพค. ขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ให้สนองตอบความต้องการของพ้ืนที่และข้อแนะน า
ของ พมจ. 
 5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ งบประมาณในทุกมิติยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน      
จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งวิธีการบริหารจัดการ ระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึงประเภท/ลักษณะของ
งบประมาณที่จัดสรรลงไปยังพ้ืนที่ ทั้งนี้โครงการที่ระบุว่าเป็นปัญหาคือ สมัชชาครอบครัว โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและครอบครัว โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและครอบครัว วันสตรีสากล/วันสมัชชาสตรี ส าหรับปัญหา
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อุปสรรคในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ปัญหาเฉพาะด้านสตรี โดยภาพรวมประเด็น gender ยังคลุมเครือทั้งในระดับ 
สค. จังหวัด พื้นที่ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความหมายของวันสตรีสากล ส่วนเรื่อง ศพค. และครอบครัว 
ปัญหาหลักคือ การที่ ศพค. มีหลายรูปแบบ หลายตัวชี้วัด หลายพ้ืนที่ไม่พร้อมที่จะจัดตั้ง ศพค. คณะกรรมการ
ที่สวมหมวกหลายใบต่างส่งผลต่อการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายทั้งสิ้น ดังนั้นข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นใน
เวทีการสนทนาจึงสรุปได้ 10 ประการ คือ  
  - ควรจัดให้มีการอบรมความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย  
  - ควรขยายกลุ่มเปูาหมายให้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่ขีดวงเฉพาะ “สตรี”  
  - ควรสร้างความเข้าใจในนิยามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมกับค าว่า “ครอบครัว” วัน
อาทิตย์วันครอบครัว 
  - ควรสร้างรูปแบบเนื้อหาสาระและกระบวนการใหม่ๆ ส าหรับการอบรม การประชุม        
การสัมมนา 
  - ควรดึงวิชาอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการประชุม สัมมนาและอบรม 
  - ควรปรับกลยุทธ์การท างาน โดยควรประชาสัมพันธ์ สค.และกิจกรรมของ สค.ให้สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่น 
  - ควรก าหนดกรอบงาน โครงการ/กิจกรรมที่มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น เพ่ือพ้ืนที่สามารถ
เลือกได้ 
  - ควรจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตามลักษณะโครงการ ประเภทกิจกรรมและความจ าเป็น
ของพ้ืนที่ 
  - ควรก าหนดแผนงาน กิจกรรมเป็นรายปี พัฒนาระบบข้อมูล สร้างเครือข่ายและสร้างระบบ
นิเทศงาน 
  - ควรสร้างขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งระดับจังหวัดและพ้ืนที่ 
 6. การพัฒนางานของ สค. ทางเลือกใหม่ในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวที่น่าจะเป็นไปได้
ก็คือ การท าให้โครงการต่างๆ ทั้งทางด้านสตรีและครอบครัวมีความสมดุลกัน การด ารงบทบาทหน่วยงานให้
เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายที่แท้จริง รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์องค์กรของตนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้
การเปดิใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายใน สค. ซึ่งจะต้องยอมรับและท าความเข้าใจในผลงานเชิงประจักษ์ที่
ผ่านมาในรอบ 3 ปี การทุ่มเทงบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาต่อยอดการขยายผลงาน สร้างขวัญก าลังใจคนท างาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท างาน 3 ระดับ คือ   
ระดับ 1 ก้าวแรก กลยุทธ์การสร้างฐานคิด ระดับ 2 ก้าวรุก กลยุทธ์การสร้างงานเชิงต่อยอด และระดับ 3 ก้าว
เรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังควรพัฒนาโครงการและตัวชี้วัดที่ บ่งชี้ความส าเร็จ
ด้วยการยุบรวมโครงการเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นโครงการใหญ่โดยการวิเคราะห์พ้ืนที่จากการใช้ แผนที่ทางสังคม           
เพ่ิมงบประมาณตามผลงานและน าผลงานมาเผยแพร่เพ่ือการกระตุ้นให้พ้ืนที่อ่ืนๆ มีความสนใจและต้องการท า
โครงการในลักษณะอ่ืนๆ  
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Executive Summary 
 

 This evaluation project on the achievement of operation relating to women and 
family originates from the work mobilized by the Office of Women’s Affairs and Family 
Development (OWAFD). Such work has been started 8 years ago right after the reform of the 
Government regime structure on October, 2545 up to now (2554), but has never been 
followed-up and evaluated by any independent team. The objectives of this follow-up and 
evaluation, therefore, are to assess overall operation concerning the promotion and support 
for women and family development, problems and obstacles, as well as to propose 
appropriate guidelines for the development work under the title “The Evaluation on 
Missions to Win the Power of Women and Family”. 
 The framework of this follow-up and evaluation covers 10 following projects under 4 
strategies obtaining budgetary support from the OWAFD during the years 2551 – 2553. 
 Strategy 1: Promotion of Gender Equality  
  1.1 Promotion of Gender Equality Project 
  1.2 Women’s Potentiality Development and Women’s Status Promotion Project 
 Strategy 2: Protection of Women’s Rights and Family  
  2.1 Promotion of Work under the Protection of Victims of Family Violence Act B.E 
2550 Project 
 Strategy 3: Promotion of Strong and Moral Integrated Family. 
  3.1 The Community Family Development Project 
  3.2 Operation Promotion under the Policy and Strategies of Family Institution 
Development Project 
  3.3 Promotion and Coordination of Work for the Family under the Office of Prime 
Minister’s Regulation on National Family Institution B.E. 2551 Project 
  3.4 Moral-integrated Family Makes Strong Thai Society Project. 
 Strategy 4: Promotion of Potentiality and Participation of Networks and Family 
  4.1 Promotion of Strong Networks and Family Institution Project 
  4.2 Promotion of Participation by Non-Government Networks Project 
  4.3 Promotion of Strategies for Women and Family Development Project. 
 Selection of areas for the evaluation is by drawing lots from names of Changwads in 
5 regions namely Northern, Northeastern, Central, Eastern and Southern regions, avoiding 
those that had been evaluated during the past 3 years (2548 – 2550). By this method, 18 
Changwads are selected. They consist of 4 Changwads in the North namely Kamphaeng 
Phet, Tak, Phrae, and Lamphun; 5 Changwads in the Central namely Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Ang Thong, Samut Prakan, Nakhon Pathom, and Samut Sakhon; 5 Changwads in 
the Northeast namely Yasothon, Sakon Nakhon, Loei, Chaiyaphum and Khon Kaen; 3 
Changwads in the South namely Songkla, Phattalung and Phuket; and 1 Changwad in the 
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East namely Chon Buri. Population groups sampling for data collection consists of 3 groups 
which are : 1) the organizations that have benefits from the projects namely the Changwad 
Women Development Committees, The Amphur Development Committees, Municipalities, 
Tambon Administration Organizations, Community Family Development Centers, and SDHS 
volunteers in 18 Changwads; 2) the SDHS Ministry’s operators at Changwad level which 
include, for the example, those working in the Changwad SDHS Office, Technical Promotion 
and Support Office (TPSO), Social Development Center Unit (SCDC), Chalermprakiat Center, 
Vocational Rehabilitation Center for the Disabled, Assistance and Vocational Training for 
Women Center, and Three Generations Weaving Family Love Center in 18 Changwads; and 3) 
OWFD officers who are responsible for the 10 Projects during the budget years 2551 – 2553 
from the Bureau of Gender Equality Promotion, Bureau of Family Institution Promotion and 
the Division of Network Promotion and Development. 
 Conceptual framework applied for this evaluation is Balanced Scorecard Concept 
(Kaplan and Norton,1996), an important instrument to help change the mission and strategy 
as well as to determine the management system and strategy administration that covers 4 
perspectives namely: 1) Finance perspective – the perspective that indicates the capability 
of organization/network to mobilize the work including the achievement that follows;         
2) Customer Perspective – the perspective that reflects opinions of customers or 
individuals who receive benefits from the Project; 3) Internal Process Perspective – the 
perspective that reflects efficiency and effectiveness of the management; and 4) Learning 
and Growth Perspective – the perspective that gives significance to the satisfaction of 
project operators and project participants. 
 Data are collected through group discussions organized for all groups concerned. 
Contents and questions of group discussions are constructed under Balance Scorecard 
Concept. 
  
 The Evaluative findings by perspective are as followed : 
 1. Financial perspective : the OWAFD has spent the highest budget at 44.7% on 
Community Family Development Projects, followed by 23.0% on Family Institution 
Development Projects. It is notable that Promotion of Gender Equality in the Family Projects 
receive only 1.7% of the total budget. However, the groups each understand that financial 
support for different projects has been sent by the Changwad SDHS to Local Administration 
Organizations, Community Family Development Center, and Women Development 
organization’s Networks. The budget sent by OWAFD through Changwad SDHS has been 
most mentioned. Despite different amount of budget being allocated for projects under 
each strategy, one common opinion raised in all discussion groups is that the OWAFD 
applied” long deviation” for the financial management, and that small budget causes 
difficulties in running the projects. On the opposite, there are some groups that understand 
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the situation and believe that small budget is challenging, as it is intended to be 
”lubricants” or lineage to other activities such as fund raising from other sources for the 
success of the projects: Regulations on payment, money transfer complications are 
considered important obstacles against work. 
 2. Internal Management Process : The OWAFD ‘s Bureau of Gender Equality 
Promotion, Bureau of Family Institution Promotion and Division of Network Promotion and 
Development each has the same goal of accomplishing their missions. However, the 
evaluation finds that one significant point reflected by the target groups at all levels is the 
lack of integration at the central level. This fact has been realized and accepted by the 
OWAFD itself. It is, therefore, not surprising that coordination at each point has been very 
often interrupted. Projects/activities sent directly from the two Bureaus and one Division to 
the benefit receivers become overloaded with “duplication of areas and schedules” and 
cause “exhaustion” to both parties concerned, especially in the case of “top-down” transfer 
that increases ill-feelings and the cry for “participation”. It is found that under internal 
management system of both the OWAFD and the Changwad SDHS Office there is not any 
project that is coordinated with Social Development Center Unit. The image of Women and 
Family Organization that reflects internal management process of the OWAFD is the 
existence of framework, standard, and Regulations on Financial Support B.E. 2548 and 2551. 
The established framework has both advantage and disadvantage. Its advantage is that it 
facilitates the work of the operators (including the Changwad SDHS Office), while the 
disadvantage is the inability of weak organization’s committee to comply with it. On public 
relations, media that are being used remain through persons, networks and same old 
organizations that used to join the activities. This results in unclear double force extension. 
Importantly, the follow-up and evaluation on Women and Family projects has not been 
systemized, resulting in “requests” for periodical evaluation. The highlight of internal 
management process is coordination through the Changwad SDHS Office that has used 
various media both by direct communication through meeting invitation, telephone and 
official letters. 
 3. Target groups receiving benefits from the Projects / Activities : Principal target 
groups that receive benefits from the projects/activities are operators at Changwad level 
who convey the policy and project plans, coordinate, make connections, prepare the 
operation team and motivate organizations within the Changwad SDHS Office and the 
Changwad strategic partners affiliated with the SDHS Ministry. Another group is the group 
that directly receive benefits from the 10 Projects at Changwad level namely women’s 
groups, family groups, local administration groups and people’s group participating in the 
Projects. In the capacity of policy level Office that promotes and supports the 
projects/activities, those in OWASD receiving benefits are top administrators, Office Chiefs, 
Bureau Chiefs and operational officers. For the 10 Projects being evaluated, most of 
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OWASD’s officers are satisfied with “Women’s General Assembly” work, since various points 
raised at all levels (Changwad, regional, national and international) can be taken as policy-
wise proposal for the Government. The operators express their satisfaction on Social 
Development Center Project, Promotion of Work under the Protection of Victims of Family 
Violence Act B.E. 2550 Project, Moral-integrated Family Makes Strong Thai Society Project 
and General Assembly of Family Project. 
 The Changwad SDHS Office is satisfied in the capacity of coordinator that gains both 
money and output. The Office has been provided one annual employer and one computer 
set per Changwad to work in the Protection of Victims of Family Violence Project. His or her 
duties are to receive information, coordinate, transfer information and give primary 
assistance the Changwad SDHS Office is also impressed by the OWAFD’s work system with its 
framework which helps facilitate the operation. Nevertheless, satisfaction for the benefits 
received by the strategic partners of Changwad SDHS Office cannot be assessed since they 
have not yet worked together. 
 Different target groups receiving benefits give different information. The Women’s 
Group have the opportunity to unite and work together. They are accepted for their 
accomplishment politically at local level, as well as receive higher social status and pride. As 
for Family Groups participating in the projects, their direct gains are better understanding, 
love and care among family members. Popular target groups at participate in the project 
remain the same traditional groups namely children, youth, family, school teachers, priests, 
imams, Family Development Center, and local administration organizations (Tambon 
Administration Organization/Municipalities) that recognize the importance of women and 
family activities. They all are satisfied with the mission of Family Development Center which 
is a unity of people’s organization at community level that its committee members are 
elected. 
 4. Learning and development : Learning from the past 3 years of participation in 
the projects (2551 – 2553) enables the participants at all levels to realize the value of 
human capital. Moreover, knowledge gained from training courses, meeting, seminars and 
joint working at each level have injected work experience and expansion of women 
development as well as the endeavor to develop MOU between ministries to eliminate 
dislocation of work and to tighten cooperation. A good example is the relocation of women 
affairs responsibility from the Department of Community Development to be under the 
SDHS Ministry. The echo on potentiality of growth development is that the OWAFD’s work in 
the areas is “individualized”. The OWAFD’s projects in the areas are numerous, resulting in 
more creation of work, competition, and the intention to respond to subordinate units 
indicators rather than to the OWAFD which reflects “the lack of integration” between 
internal units, “the Changwad SDHS discovers that difficulties in working as OWAFD partner 
are frequent rotation of SDHS officers, lack of OWAFD officers at local level, and lack of 
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resource persons and system scholars. The Officers in charge of the Protection of Victims of 
Family Violence Act do not have professional skill and have difficulty getting their identity 
card, plus insecured employment and risky working conditions. Technical needs and 
expectation toward the OWAFD officers lead to an analysis that the areas still need much 
more development and work learning. Importantly, the OWAFD’s total image of work being 
described as “finished but not accomplished” clearly explains the limitation of learning and 
development. However, concrete learning and development on the part of the OWAFD are 
the effort in developing data base system, the integration of thinking and working methods, 
the acceptance of inserting area diversity into budget system planning, leadership building 
for local leaders, and development of registration system for women organizations and 
Family Development Centers.  
 5. Problems, Obstacles and Recommendations: In all dimensions, financing 
remains chronic problem both in the aspect of management system, payment regulations, 
and the categorization of budget allocated to the areas. Among problematic projects listed 
are General Assembly of the Family, Promotion of participation of Network and Family, 
Moral-integrated Family Makes Strong Thai Society, International Women’s Day, General 
Assembly of the Family Day Projects. Other problems are specific women’s problems, 
ambiguous points on Gender, and understanding of the objectives and meaning of Women’s 
International Day. Principal problems lie on too numerous forms and indicators. Many areas 
are not ready for the FDC, while committee members wearing too many hats cannot work 
to meet the target. Therefore 10 recommendations based on various points raised in the 
discussion groups are summarized as followed: 
  - Training on knowledge and understanding on Gender Equality should be 
organized. 
  - Target groups should not be confined to just “women” but should cover 
both sexes at all ages. 
  - Understanding on the definition of “family”, “Sunday Family Day” should be 
clear. 
  - New contents and process should be emphasized for training, meetings, and 
seminars. 
  - Other subjects should be included in the meetings, seminars, and training. 
  - Work strategies should be adjusted. Public relations should be arranged for 
the OWAFD and its activities in compliance with the local context. 
  - Framework and projects/activities should be set up with alternatives and 
flexible so that the areas can make their choices. 
  - Budget allocation should be considered by nature of the projects and the 
necessity of the areas. 
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  - Work plan for the activities should be formulated annually, together with 
information system development and networking. 
  - The morale of operators, both at Changwad and area levels, should be 
established. 
 6. The Development of OWAFD Work : New possible alternatives of women and 
family development are the balancing of projects dedicated to women and family; the 
maintenance of OWAFD’s role as a truly policy-oriented Organization; the rapidity of public 
relations through various forms of media; the dumping of part of the budget for personnel 
development to develop learning development process as well as expansion of work and 
morale establishment; the adjustment of 3 levels of work strategies namely level 1: 
development of thinking base strategy, level 2: extension of work strategy, level 3: learning 
of development at full capacity strategy. Besides, projects and indicators measuring the 
success should be developed by pooling small projects into bigger ones according to the 
areas and social mapping. Last but not least, budget given should be increased depending 
on the output, and the success should be advocated in order to motivate other areas that 
might be interested to develop their projects.        
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคัญของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาหลังการปฏิรูป
โครงสร้างระบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจในการประสานงานและด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว        
โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไก การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมานั้นนับได้ว่าประสบผลส าเร็จไปได้ในระดับ
หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของ สค.ก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสตรี
และครอบครัวเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ เช่น การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ขาดการ
ประสานและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไม่มีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่รองรับการด าเนินงานและ
การส่งต่อนโยบายที่ส าคัญๆ ของรัฐ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโดยเฉพาะในระดับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของหน่วยงาน 

 จนถึงปี 2554 สค. ได้มีการขับเคลื่อนและด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 8 ปีเศษ  
แตย่ังมิได้มีผู้ประเมินอิสระมาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของ สค. เพ่ือน าผล
การศึกษาและข้อมูลรายงานสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนมาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานและการขยาย
ผลต่อไป ถึงแม้ว่าภายหลังการด าเนินงานแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบด าเนินงานได้มีการประเมินผลรายโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ด้วยแล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เป็นการประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ/     
ผู้ด าเนินงานกับผู้รับหรือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มิได้เป็นการประเมินผลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของงบประมาณ และแผนการด าเนินงานจากหน่วยงานในระดับนโยบาย ซึ่งมิได้ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือด าเนินการเองทุกประการ โดยเฉพาะการด าเนินงานในส่วนภูมิภาค เนื่องจาก 
สค. มิได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จึงต้องประสานการด าเนินงานกับส่วนราชการ
อ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังนั้น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามภารกิจและเปูาหมายของหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมถึง
ภารกิจและเปูาหมายของ สค. ด้วย  
 เนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่าง สค. กับ พมจ. เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สค. ให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดย สค. ไม่สามารถมองข้ามความคิดเห็นและเสียงสะท้อนต่างๆ     
จากผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับพ้ืนที่ดังกล่าวไปได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ สค. จะต้ องศึกษา ติดตาม       
และประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรมของ สค. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือประเมินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานในภาพรวมด้าน
สตรีและครอบครัว ปัญหาอุปสรรคและแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวต่อไป 
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4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการ งานหลักของการประเมินผล 

 สตรี ครอบครัวและเครือข่าย เปูาหมายส าคัญยิ่งของสังคมและการท างานของ สค.  ที่บรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ ภายใต้ขอบเขตงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สค.  ระหว่างปี 2551-2553 จ านวน 10 
โครงการตามกรอบยุทธศาสตร์/โครงการ ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
  1.1 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี 
 2. การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัว 
  2.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 
 3. การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและมีคุณธรรม 
  3.1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
  3.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  3.3 โครงการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานด้านครอบครัวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
  3.4 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) 
 4. การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว 
  4.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
  4.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว 
  4.3 โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 

ภาพที่ 1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       
การเสริมสร้างเจตคติ
ด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

สตรีและครอบครัว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3       
การพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็งและมีคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสตรี

และครอบครัว 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
- ฝุายพัฒนาสังคม (จนท. 1 คน) 
- ฝุายสวัสดิการสังคม (จนท.1คน) 
- จนท.ศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท า (1 คน) 
 
 

ศูนย์ประชาบดี 
1300 และ 

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว 

องค์กรสตรี 
 

- กพสจ. 
- กพสอ. 
- กพสต. 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- อบต. 
- เทศบาล 
 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
- คณะกรรมการ ศพค. 

 

ประชาชนในชุมชนร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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18 จังหวัดทั่วประเทศ 5 ภาค 

 ตัวอย่างที่จะท าให้ สค. ได้ภาพของความทุ่มเทในการส่งเสริม สนับสนุนภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและเวลาในการติดตามผล จึงได้ก าหนดพื้นที่ส าหรับการติดตามและประเมินผลงานด้านสตรีและ
ครอบครัวทั้งประเทศ ครอบคลุม 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ เกณฑ์ที่ใช้เลือกพ้ืนที่พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด (ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551) และหลีกเลี่ยงการคัดเลือกจังหวัดที่ได้มีการสุ่มตัวอย่างในการด าเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(สค.) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2551-2553) เพ่ือจะได้กระจายพ้ืนที่เปูาหมายในการติดตามได้
อย่างทั่วถึง จึงสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกและจับฉลากจังหวัด
เพ่ือเป็นตัวแทนของ 18 กลุ่มจังหวัดและตัวแทนของ 5 ภาคจาก 76 จังหวัด ขนาดพ้ืนที่ตั วอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเท่ากับ 18 จังหวัด โดยมีการกระจายตามภาคต่างๆ 5 ภาค (ดังภาพที่ 1 .2) พ้ืนที่เปูาหมายที่ใช้ใน
การศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
  - ภาคเหนือ 4 จังหวัด : จังหวัดก าแพงเพชร ตาก แพร่ และ ล าพูน 
  - ภาคกลาง 5 จังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ นครปฐม และ 
สมุทรสาคร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด : จังหวัดยโสธร สกลนคร เลย ชัยภูมิ และ ขอนแก่น 
  - ภาคใต้ 3 จังหวัด : จังหวัดสงขลา พัทลุง และ ภูเก็ต 
  - ภาคตะวันออก 1 จังหวัด : จังหวัดชลบุรี 
 
 ภาพที่ 1.2 พ้ืนที่ศึกษาตามยุทธศาสตร์ 18 กล   ่มจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
จังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นต้น 
จ านวน 18 จังหวัด 
 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

ภาคเหนือ 4 จว. 
ก าแพงเพชร ตาก แพร่ 

และ ล าพูน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จว. 

ยโสธร สกลนคร เลย ชัยภูมิ และ 
ขอนแก่น 

ภาคตะวันออก 1 จว. 

ชลบุร ี

ภาคกลาง 5 จว. 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
สมุทรปราการ นครปฐม และ

สมุทรสาคร ภาคใต้ 3 จว. 

สงขลา พัทลุง และ ภเูก็ต 
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วิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.) บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ
คนพิการฯ สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น จ านวน 18 
จังหวัด 

 เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 โครงการตาม
กรอบยุทธศาสตร์/โครงการของ สค. ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านัก
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว (สถค.) และ กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย (กพข.) 
 
ช่วงเวลาแห่งการค้นหาข้อมูล 
 จาก 1 มิถุนายน ถึง 22 สิงหาคม 2554 ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลร่วมกันทั้งคณะท างานและ
เจ้าหน้าที่ สค. เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนครึ่ง มีข้อมูลท าให้ 
“อ้ึง!” ได้ในหลากหลายประเด็น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไปของแต่ละมุมมองและกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้ 
 
บาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard : BSC) กรอบแนวคิดการประเมิน 
 Balanced Scorecard เป็นแนวคิดของ Kaplan and Norton (1996) ซึ่งคณะท างานได้น ามาเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยนิยามของแนวคิดนี้หมายถึง เครื่องมือที่จะช่วยท าหน้าที่เปลี่ยน
พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ที่มีส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์
ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน 4 ด้าน คือ 
 1. มุมมองด้านการเงิน (Finance Perspective) เป็นมุมมองที่บ่งชี้ว่าองค์กร/เครือข่ายจะสามารถ
ขับเคลื่อนงานไปได้หรือไม่ และเป็นตัวบ่งชี้ที่จะบอกถึงผลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เช่น 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน เป็นต้น 
 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) หรือผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  
เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของลูกค้า/ผู้รับผลประโยชน์ที่มองการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เช่น    
ผลที่เกิดขึ้น บทเรียนรู้ เป็นต้น 
 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ เช่น ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
ปัจจัยที่เอ้ือ/ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เป็นต้น 
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่ให้
ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การเรียนรู้ การขยายผลการต่อ
ยอดการด าเนินงาน เป็นต้น  
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เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเขม้แข็งของสถาบันครอบครัว วิสัยทัศน์ 

- งบประมาณจาก สค. 
- งบประมาณจากแหล่งอื่น 

ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

พันธกิจ 

1. ก าหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและชายและความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัว การเสริมสร้าง ครอบครัว
เข้มแข็งและมีคุณธรรม การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว และการเสริมสร้าง  
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

-งบประมาณ 

- ผลที่เกดิขึ้น 
- บทเรียนที่เรยีนรู ้-

ผู้รับ
ผลประโยชน ์

- ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
- การเรยีนรู/้การขยายผล/การต่อ

ยอดการด าเนินงาน 
- การเรยีนรู้

การเรียนรู้และ
การพัฒนา 

- ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการ  

- ปัจจัยที่เอื้อ/ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น 
- ปัจจัยที่เอื้อ/ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน
- ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น

กระบวนการ
ภายใน 

Process 

Input 

Output 

การพัฒนายุทธศาสตร์        
การท างานของ สค. 

ข้อเสนอแนะต่อ      
การด าเนินงานของ สค. 

BSC 

ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านสตรแีละ

ครอบครัว 

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล 18 จังหวัด 
ครอบคลุม 5 ภาค 76 จังหวัด 
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บทที่ 2 
การเงิน 

 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณใน 10 โครงการ 
 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2553) 4 ใน 5 โครงการเป็นโครงการด้านครอบครัว 5 อันดับโครงการ
ที่มีการใช้งบประมาณด าเนินงาน โครงการที่มาแรงติดอันดับเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงมากที่สุด คือ ร้อยละ 44.7 
ของงบประมาณใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รองลงมาร้อยละ 23.0 ของงบประมาณใช้ใน
โครงการส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  2550 และ
ร้อยละ 9.4 ของงบประมาณใช้ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว และมีเพียง 2 โครงการที่ใช้งบประมาณด าเนินงานเพียงร้อยละ 1.7 -1.0 ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในระดับพ้ืนที่ (ดังตารางที่ 2.1 และ ดังภาพที่ 2.1) 
 
 ตารางที่ 2.1 10 อันดับโครงการที่ได้รับการสนับสุนนของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

1 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 156,199,200 44.7 
2 ส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
80,000,000 23.0 

3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

32,964,180 9.4 

4 ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานด้านครอบครัวตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 (สมัชชาครอบครัว/วันครอบครัว) 

22,113,900 6.3 

5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี (สมัชชาสตรี) 20,000,000 5.7 
6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้นสตรีและครอบครัว 11,453,000 3.3 
7 ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/

มัสยิด) 
8,707,600 2.5 

8 ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8,550,000 2.4 
9 ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว 5,905,500 1.7 
10 เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ี 3,200,000 1.0 
 รวม 344,093,380 100.0 
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ภาพที่ 2.1 งบประมาณท่ีส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสนับสนุน 
 

 

สตรีสากล 1.7%
เครือขา่ยเพือ่การพัฒนา

สตรี 2.4%

การมส่ีวนร่วมเครือขา่ย 1.0%

พาลูกจงูหลานฯ 2.5%

ศพค. 44.7%

เครือขา่ยเอกชน 3.3%

สมชัชาสตรี 5.7%

สมชัชาครอบครัว 6.3%

การปฏบิัติงานตาม

นโยบายฯ, 9.4

พ.ร.บ.ฯ 23.0%

 
 
 ภาพที่ 2.2 โครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
 

 
 



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว | 9 

ความเข้าใจในที่มาของงบประมาณ 
 ผู้ได้รับประโยชน์ที่ได้รับสนับสนุนจาก สค. ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นงบประมาณของส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาสตรี 
 ภาคใต้  “งบประมาณไม่แน่ใจว่า สค. ส่งผ่าน พมจ. หรือไม”่ 
  “มีเส้นทางสู่รากหญ้า (พมจ.)” 
  “งบโอนมาเป็นโครงการ ‘เป๊ะมาเลย ท างานแบบไม่ต้องคิดเหมือน ศพค.’ ท าไปแต่คุณภาพ
ไม่เกิด” 
 
การจัดสรรงบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ มีความแตกต่างกัน 
 การจัดสรรงบประมาณของ สค. เมื่อพิจารณาแต่ละโคร งการจะมีความหลากหลาย ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ เช่น  
  - เกณฑ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่  ได้แก่ 
เครือข่ายสตรีที่มี 3-5 อ าเภอ จัดสรรงบประมาณจ านวน 80,000 บาท แต่ถ้าเป็นเครือข่ายสตรีที่มีเกิน 5 
อ าเภอ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 90,000 คน 
  - เกณฑ์โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้แก่ ศพค. เก่าให้งบประมาณ จ านวน 
10,000 บาท แต่ ศพค. ใหม่ให้งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท  
  - เกณฑ์โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/
มัสยิด) เช่น ปี 2553 พ้ืนที่ใหม่ให้งบประมาณ 35,000 บาท แต่ถ้าเป็นโครงการเก่า (พ้ืนที่เดิม) จัดสรร
งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท เป็นต้น 
  แต่ในทางปฏิบัติการรับรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลับตรงกันข้าม เพราะข้อมูลจาก
เวทีที่ได้รับปรากฎว่า ความเข้าใจและการรรับรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนี้ 
  ภาคเหนือ “เงินอุดหนุนจาก สค. ที่ให้ยังเป็นปัญหา เบิกมาท าอะไรไม่ได้”  
     “สค. ลงทุนน้อย แต่หวังผลมาก (พมจ.)” 
     “ความรู้สึกของฉันของเธอ ผลงานเป็นของเธอ จะเอางานของฉันไปท า ฉันไม่ให้” 
  ภาคกลาง “งบประมาณเป็นจุดอ่อนที่ซ่อนจุดแข็ง งบมีน้อยแต่ขยายผล” 
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ประเภทและลักษณะของงบประมาณ 
 งบประมาณของ สค. ที่จัดสรรลงไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด        
มีหลายลักษณะ ได้แก่  1 .  งบประมาณบริหารจัดการของส่วนกลาง 2.  งบประมาณเงินอุดหนุน                  
3. งบด าเนินการ งบที่มีการกล่าวขวัญมาก ได้แก่ 
 1. งบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  การด าเนินงานโครงการของ สค. มีความคล่องตัว เนื่องจากมีการบริหารจัดการงบประมาณในรูป
ของ “เงินอุดหนุน” ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการจ่ ายเงิน
อุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พ.ศ. 2548 มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใน
การจัดตั้ง ศพค. ในแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์ละ 20,000 บาท และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ศพค. ที่จัดตั้ง
แล้วศูนย์ละ 10,000 บาท จ านวน 75 จังหวัด เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม (ข้อ 2 
หมวดที่ 2 การจ่ายเงินอุดหนุน) โดยผ่านการพิจารณาค าขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานภายใน สค. การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้ส านักงาน พมจ. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ สค. จัดสรรเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม โดยให้เบิกจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นและถือปฏิบัติโครงการ/
กิจกรรมที่ใช้ระเบียบดังกล่าว  
  ในลักษณะการด าเนินงานเช่นว่านี้ ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเห็นว่า “งาน ศพค. ถูกผูกติดไว้กับ
ท้องถิ่น หากท้องถิ่นไม่เคลื่อนตัว ศพค. ก็หยุดนิ่ง” 
  
  ภาคอีสาน   
  ผู้รับประโยชน์มีความเห็นต่อเรื่องนี้ โดยเปรียบกับ “การของบเป็นยักษ์ท่ีไม่มีกระบอง”  
  มีนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งสะท้อนความเห็นว่า “ส าคัญที่ งอ-งบ” 
  ผู้ปฏิบัติงาน “งบประมาณบางทีเชื่อมมาให้เรา พมจ. เป็นที่ผ่านเงินของเรา” 
    “ระเบียบการโอนเงิน สค. รัดตัวเอง แม้ว่า พมจ. จะปลอดภัย” 
 
  ภาคกลาง  
  พมจ. “งบน้อย แต่อยากให้ท าเต็มพ้ืนที่” 
     “ท าอย่างไรจึงจะได้ 20,000 บาท เราเป็นต้นแบบได้ 10,000 บาท ให้งบมานิดเดียว ท าปี
ละครั้งก็ลืมแล้ว” (ผู้รับประโยชน์) 
 
  ภาคตะวันออก “เงินน้อย เงินหมื่นท างานยาก” 
 
  ภาคใต้ “อยากให้งบมาที่ ศพค. ไม่ต้องผ่าน อบต.” 
    “อย่าง ศพค. มี 17 ศูนย์ 12 ศูนย์เบิก ที่เหลือเขามองว่าเป็นงานฝาก” 
    “เบิกไม่ตรงตามเป้าหมาย เราโดนต าหนิว่าไม่ปฏิบัติตาม เราท าเต็มที่ เขาไม่ส่งจะ
บังคับให้เขาส่งก็ไม่ได้” 
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 2. งบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  โครงการที่ใช้งบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุนในลักษณะนี้ คือ โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว เป็นการด าเนินงานตามระเบียบ สค. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. 
2551 ที่ให้ความหมาย “เงินอุดหนุน” หมายถึง เงินอุดหนุนที่ สค. ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป เพ่ือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  การจ่ายเงินอุดหนุน 
  สค. จะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ยื่นค าขอรับเงินอุดหนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ซึ่งเป็นกลุ่มสตรี ชมรมสตรี สมาคมสตรี หรือองค์กรสตรีเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกลุ่มละ 10,000 บาท 
เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจให้จ่ายเกินกว่า 10,000 บาท เพ่ือให้ความคล่องตัวต่อการบริหารจัด
การเงินอุดหนุนต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้อ านวยการ สค.
มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ยื่นค าขอรับเงินอุดหนุนเครือข่าย โดยผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มสตรี ชมรมสตรี สมาคมสตรีหรือองค์กรสตรี       
ในส่วนภูมิภาคเป็นเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรม กลุ่มละ 6,000 -10,000 บาท เว้นแต่คณะกรรมการระดับ
จังหวัดเห็นสมควรอนุมัติเกินวงเงิน 10,000 บาท 
 
  ภาคเหนือ  
  ผู้ปฏิบัติงาน   “งบเน้นวันสตรีสากล วันแม่ไม่มี” 
      “ช่วงใกล้งบประมาณมีงบเหลือและบังคับให้ท า” 
      “จ าเป็นต้องมีงบประมาณให้ลูกทีม” 
      “1 แสนใช้เวลา 1 เดือน ‘งบเยอะ งานใหญ่’เอาเครือข่ายมาได้ต้องเนรมิต” 
  ผู้รับประโยชน์ “ไม่ได้รับงบสมัชชาสตรีโดยตรง”  
      “ให้งบมาน้อย”  
      “เงินอุดหนุนจาก สค. ที่ให้เป็นปัญหา ยังเบิกมาท าอะไรไม่ได้”  
      “การมีกรอบของ สค. ไม่ยาก แต่ข้อจ ากัด คือ งบประมาณ” 
      “ปัญหาคือ การโอนงบประมาณ” 
      “สมัชชาสตรี ถ้าไม่มีงบให้ กลุ่มสตรีก็จะขอจากที่อ่ืน” 
 
  ภาคอีสาน 
  ผู้รับประโยชน์ “คิดว่างบที่ได้เป็นของ พมจ.” 
      “อยากให้ สค. อุดหนุนเฉพาะกิจ”  
  ผู้ปฏิบัติงาน  “กระทรวงแรงงานเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน” แต่บางแห่ง “ท าไมกระทรวง
เราไม่มีบทบาท ไม่มีน้ า ไม่มีเนื้อ เราขอแอบมอบรางวัล จัดเวลาให้เราบ้าง ขอให้มีในก าหนดการซักช่วง” 
      “อยากให้รวมงบประมาณ ประสานกับ ศพค.” 
      “เป็นการยัดเยียดเงินสู่ท้องถิ่น เพราะเงินมันน้อย” 
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ภาคกลาง 
  ผู้รับประโยชน์ “อยากเป็นเงินอุดหนุน” 
  ผู้ปฏิบัติงาน  “เงินที่ให้มาไม่พอ ต้องบูรณาการกับสวัสดิการสังคมจังหวัด” 
 
  ภาคใต้ 
  ผู้รับประโยชน์ “งบประมาณมาแบบมึนๆ” 
      “งบประมาณไม่แน่ใจว่า สค. ผ่าน พมจ. หรือไม่” 
      “งบให้น้อย ลดลงเรื่อยๆ ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์” 
 
งบเงินอุดหนุนโครงการการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 
 ผลงานชิ้นโบว์แดงของ สค. อีกชิ้นหนึ่ง คือ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 การใช้งบประมาณโครงการนี้ใช้ในรูปของงบประมาณเงินสนับสนุนในกิจกรรม
หลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง 76 จังหวัด พิจารณาตาม
เกณฑ์ 30,000-65,000 บาท ตามจ านวนประชากร 2. การบริหารจัดการด้านการประสานงาน/เบี้ยประชุม 
20,000 บาท 3. การจ้างพนักงานประจ าศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดๆ ละ 1 คน ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน บทบาท
หน้าที่คือ การรับแจ้งเหตุ การให้ค าแนะน าปรึกษา การประสานส่งต่อ การจัดท าข้อมูลผู้ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว และช่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในส านักงาน พมจ. พนักงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอบรม
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ก่อนการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากการจ้างงานพนักงานเป็นแบบรายปีและเป็นใน
ลักษณะการจ้างของ ท าให้พนักงานเกือบทั้งหมดรู้สึกไม่มั่นใจในการท างาน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้าน
ครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากผู้กระท าความรุนแรง พนักงานส่วนใหญ่เป็น
ผู้จบการศึกษาใหม่ๆ ยังมีประสบการณ์การท างานน้อยและต้องการผู้นิเทศงานที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาใน
กรณผีู้รับบริการที่มีระดับปัญหารุนแรง 
 
 พมจ.  “ศูนย์ปฏิบัติการชื่อใหญ่โตมาก แต่มีพนักงานคนเดียว อย่างหวังว่านักสังคมสงเคราะห์เป็น
หัวหน้าและจ้างเหมาเป็นลูกมือ” 
 
 ภาคกลาง “เวลาจะจ้างจะต้องท าใจ เพราะว่าจ้างเขาปีต่อปี ไม่รู้ชะตาชีวิต...” 
    “ยิ่งแย่ก็คือ ไปราชการเบิกอะไรไม่ได้” 
    “งานที่ให้มามีแต่งบด าเนินการ ไม่มีงบบริหาร จังหวัดท างานไม่ได้” 
 
 ภาคใต้  “เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักประกัน เสี่ยง” 
    “เราเป็นลูกจ้าง เวลาออกพ้ืนที่ท างานไม่ค่อยได้เต็มที่ ท าเรื่องครอบครัวทะเลาะกัน ไม่รู้
จะตายเมื่อไหร่ ไม่มีประกันสังคม เป็นการจ้างเหมา บริการสวัสดิการไม่มี” 
    “ท าแล้วไม่ม่ันคง ชื่อกระทรวงดี แต่...เราไม่มั่นคง” 
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หลากหลายมุมมองต่องบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค. 
 เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับประโยชน์ (คณะกรรมการพัฒนาสตรี และ คณะท างาน ศพค.) ต่อเงิน
อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 “การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวส่วนหนึ่งจะใช้เป็น ‘เงิน(งบ)อุดหนุน’ ” ซึ่งจะมีการบริหาร
จัดการได้คล่องตัวกว่างบปกติ สค. จึงโอนงบประมาณเงินอุดหนุนลงไปยัง พมจ.ๆ โอนผ่าน อปท. เพ่ือให้
หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้ง่ายข้ึน แต่เนื่องจากขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ อปท. 
พบว่า บางพ้ืนที่ยังขาดความเข้าใจและไม่ยอมให้มีการเบิกจ่าย องค์กรสตรีหรือ ศพค.  บางส่วนจึงไม่สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สค. รวมทั้งการใช้เงินผิดระเบียบและถูกตรวจสอบจากส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) อปท. บางแห่งจึงเห็นว่า งบประมาณที่ สค. จัดสรรลงมาจ านวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะ
ท างานได้ ผู้น าท้องถิ่นจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ “เงินน้อย เงินหมื่นท ายาก” 
 เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับประโยชน์ : “งบเยอะจริงๆ งานใหญ่” เป็นเสียงประชดประชันจากทุกเวทีที่
เน้นย้ ามาก สค. คาดหวังกับผลงาน มีการให้รายงานผลตามแบบรายงานโครงการต่างๆ เยอะมาก 
 เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ พมจ. : “งบจาก สค. ลงมายัง พมจ. ในแต่ละปีมีจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ 1 
คนก็รับภารกิจงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (3 ส านัก) โครงการเป็นลูกเจี๊ยบ            
ท าโครงการนี้เสร็จ โครงการใหม่มา บางทีโครงการเก่ายังไม่ได้ด าเนินงาน โครงการใหม่ก็เข้ามา แค่ท าโครงการ
ให้เสร็จก็ไม่มีเวลาได้คิดอะไร” ประโยคที่ว่า “เงินหมื่นท าไมโยงมาได้ขนาดนี้” คงสะกิดให้ สค. ต้องหันมา
ทบทวน 
 
 1. “หารยาว” สูตรการบริหารจัดการด้านการเงิน 
  โครงการเกือบทั้งหมดของ สค. ใช้วิธีการบริหารจัดการคล้ายๆ กัน เน้นการกระจายงบประมาณ
ให้ครอบคลุมทุก 75 จังหวัด เรียกว่า “การกระจายแบบหารเฉลี่ย” ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเห็นว่าบริบท
ทางสังคมของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันทั้งจ านวนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ความเข้มแข็ง การท างานของ
พ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณแบบเท่าๆ กันจึงไม่เกิดประโยชน์ ควรมีการพิจารณาตามผลงานหรือศักยภาพ
การท างานของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ที่มีความพร้อมและศักยภาพมาก ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือขยายผล
ออกไป ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณที่สร้างแรงจูงใจให้กับพ้ืนที่ที่ท า งานน่าจะเป็น
ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น 
 
 2. การจัดสรรงบประมาณน้อย กลุ่มเป้าหมายร่วมท างานยาก 
  สค. มีการจัดสรรงบประมาณในหลายลักษณะ เช่น งบสนับสนุนโอนผ่าน อปท. ๆ ก็กระจายต่อ
ให้กับ ศพค. ขณะที่งบประมาณด าเนินงานโอนผ่านส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ของ พมจ. ก็จะแจ้งภาคียุทธศาสตร์ เช่น เครือข่ายองค์กรสตรี เครือข่าย ศพค. องค์กรที่สนใจท า
โครงการขอรับการสนับสุนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ แต่เมื่อกระจายสู่ภาคียุทธศาสตร์ พ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ
งานเห็นว่า งบประมาณน้อยท าอะไรไม่ได้มาก จึงน างบประมาณของแต่ละโครงการของ สค. มารวมกันแล้ว
จัดเป็นงานใหญ่ หรือ การเลือกพ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมายที่มี “สัมพันธภาพส่วนตัว” เสียงสะท้อนของผู้รับผิดชอบ
งาน “เกรงใจเค้า ไม่กล้าไปบอกคน (กลุ่มเป้าหมาย) กลุ่มเป้าหมายท างานยาก เพราะชวนเค้ามาร่วมงานก็มีค่า
เดินทาง ค่าอาหาร แต่งบประมาณน้อยมากจนท าอะไรไม่ได้เลย กลุ่มเป้าหมายก็ไม่อยากจะมาร่วมงานหรือ
ท างานกับเรา อย่างน้อยต้องมีของไปแจกบ้าง เขาจึงจะเข้าร่วม” 
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  “จ านวนงบประมาณของ สค. ประมาณ 10,000-20,000 บาท ส่วนกลางช่างคิด น่าจะรวม
โครงการ/กิจกรรมบางส่วนเข้าด้วยกันได้ และจัดสรรเป็นงบประมาณจ านวนมากน่ าจะส่งผลดีต่อคน 
(กลุ่มเป้าหมาย) มากขึ้น เนื้องานก็จะได้มากกว่า” 
 
 3. ความท้าทายของงบประมาณต่อคนท างาน 
  การจัดสรรงบประมาณน้อยถือเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้พ้ืนที่จ าเป็นต้องบูรณาการงาน เงิน คน เพ่ือ
เชื่อมโยงและท างานด้วยกัน เกิดพลังการขับเคลื่อนได้มากขึ้น มีบางพ้ืนที่ที่ศักยภาพขององค์กรสตรีมากก็จะใช้
วิธีการเจรจาต่อรองของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)/องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) กรณงีานด้านสตรี อบจ. บางจังหวัดมีการจัดสรรงบ อบจ. ให้จ านวน 100,000 บาท เช่น พ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บางท้องถิ่นเอ้ือการท างานโดยการผลักดันให้โครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัวเข้า
สู่ข้อบังคับของท้องถิ่นและบรรจุเป็นแผนพัฒนาประจ าปี หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี โครงการที่ท้องถิ่นให้
ความสนใจ เช่น โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด /โบสถ์/มัสยิด) 
โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว (ค่ายครอบครัว) โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
  เสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) “โครงการ/กิจกรรมของ 
สค. ถือเป็นภารกิจของท้องถิ่นที่ต้องท าอยู่แล้วในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว การเข้า
ร่วมสนทนากลุ่มได้ประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาก หลายเรื่องยังเป็นเรื่องใหม่ๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่หลาย
โครงการของ สค. ได้ถูกบรรจุเข้าในข้อบัญญัติได้ ผลดีก็จะท าให้โครงการได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน” 
 
 4. ความเพียงพอของงบประมาณ 
  การด าเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านสตรี งบที่ได้ยังคงที่ แต่งานด้านสมัชชาครอบครัว/สมัชชา
สตรีหรือแม้แต่ ศพค. งบประมาณก็ไม่เคยพอต่อการด าเนินงาน อธิบายได้ดังนี้ 
  4.1 งบด าเนินงานด้านสตรี 
   การใช้ Mind Mapping งบประมาณของโครงการ พบว่า การใช้งบประมาณของ สค. มีจุด
เน้นหนักด้านครอบครัวมากกว่าด้านสตรี เช่น โครงการส่งเสริมความเสอมภาคหญิงชายในครอบครัว (วันสตรี
สากล) การสนับสนุนงบประมาณให้ กพสจ. คงที่ที่จ านวน 20,000 บาท กพสจ./กพสอ./กพสต. ต้องไปของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แรงงานจังหวัด หรือ การจัด
ระดมทุนของ กพสจ. การจัดกิจกรรมขึ้นกับศักยภาพของ กพสจ. รวมทั้งโครงการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาสตรีก็ให้การสนับสนุนปีละ 10,000 บาท เท่าๆ กันท้ัง 3 ปี 
 
  4.2 งบด าเนินงานสมัชชา 
   งานสมัชชาสตรีและงานสมัชชาครอบครัว เป็นงานเวทีประชาคมจากระดับจังหวัดขึ้นมาเวที
สมัชชาภาคและเวทีสมัชชาประเทศ แต่เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัดจึงท าให้ผู้เข้าร่วมเวทีส่ วนหนึ่งไม่ได้เข้า 
ร่วมงานด้วย “รู้สึกน้อยใจ”  
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 4.3 งบสมทบโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/
มัสยิด) 
  โครงการนี้ได้รับความสนใจและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่เข้าร่วม คนเข้าร่วมชอบใจ 
หน่วยงาน/คนท างานสนุกเพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับวิถีชีวิต การรื้อฟ้ืนด้านการสร้าง
คุณธรรม/จริยธรรมของคนในครอบครัว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ถูกใจด้วย จึง ร่วมสมทบ
งบประมาณและบางพ้ืนที่มีการบรรจุโครงการนี้เข้าไว้ในข้อบัญญัติ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการได้
มากขึ้น 
   10 โครงการของ สค. ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ มีโครงการเป็นจ านวนมากแต่งบประมาณ      
การด าเนินงานของพ้ืนที่เมื่อเฉลี่ยลงไปที่ส านักงาน พมจ. มีจ านวนเพียง 10,000-20,000 บาท/โครงการ    
ภาคีเครือข่ายการท างานด้านสตรีและครอบครัวมักให้ข้อมูลตรงกันว่า “เงินให้มาน้อยมาก ท าอะไรแทบไม่ได้
เลย” การด าเนินงานของพ้ืนที่ต่อโครงการ/กิจกรรมของ สค. คือ การน างบประมาณน้อยไปบูรณาการกับ
โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ของพ้ืนที่แทน เช่น 
   - จัดกิจกรรมครอบครัวกับสตรีร่วมกัน หรือ จัดกิจกรรมครอบครัวกับเด็กและเยาวชน 
   - ท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ร่วมกับสาธารณสุขในงบประมาณของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ที่กระจายลงมาใน “กองทุนสุขภาพชุมชน” ก็ให้ท าปนๆ กันไป แยกท าไม่ได้ 
เงินไมพ่อ จัดงานไม่ได้ เพราะคนไม่มาร่วม 
   - ของบประมาณจาก อบต./เทศบาลมาสมทบ เพ่ือท าให้โครงการ/กิจกรรมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เพ่ิมขึ้น โดยคนท างานใช้วิธีการเจรจาต่อรองของบสนับสนุน
ในลักษณะงบสมทบ หรือให้การสนับสนุนเป็นสถานที่จัดประชุม เลี้ยงอาหาร 
   - จัดงานระดมทุน หาเงินเอง องค์กรสตรีบางแห่งมีศักยภาพมาก ผู้น าองค์กรสตรีในระดับ
จังหวัดส่วนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ เป็นที่ธุรกิจกว้างขวาง ผู้น าจึงมักใช้ศักยภาพของตนเองจัด “โครงการระดมทุน
เข้ากองทุนพัฒนาสตรี” บางพ้ืนที่มีการขายโต๊ะจีน มีก าไรก็เอาเงินเข้ากองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด ไว้ใช้ใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของสตรี เช่น จังหวัดก าแพงเพชร และ ขอนแก่น เป็นต้น 
 
 โดยสรุป การบริหารจัดการด้านการเงินของ สค. คงไม่ต้อง “รอ” ข้อมูลอ่ืนๆ อีกต่อไป เพราะภาพที่
ได้มีความชัดเจนอยู่แล้ว นับตั้งแต่ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องต่อเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิธีการคิดส าหรับ
การกระจาย/ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น “ทุน” ที่สามารถเริ่มต้นท างานได้และกระตุ้นความ “อยาก” ที่จะ
ท างานต่อๆ ไป 
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บทที่ 3 
กระบวนการจัดการภายใน 

 
 ภาพที่ชัดเจนที่สุดส าหรับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) คือ การมีบทบาทเป็น     
ผู้ก าหนดนโยบาย วางยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนงานจากบนลงล่าง ก าหนดระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน
กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พ.ศ. 2548 ระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่า
ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการกว้างๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละพ้ืนที่จัด
ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม 
 
 ภาพที่ 3.1 โครงสร้างของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 
2 ส านัก 1 กอง : ความพยายามขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัวและเครือข่าย 
 จากโครงสร้างการบริหารจัดการของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2 ส านัก 1 กอง      
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดตามประเมินโครงการ 10 โครงการ คือ ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว และกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กองกลาง ส านักส่งเสรมิความ
เสมอภาคหญิงชาย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตร ี

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว 

กองส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย 

ส านักส่งเสรมิ
สถาบันครอบครัว 
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 ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) 
  บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1. เสนอแนะ ผลักดันนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนามาตรการ กฎหมายและ
ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ตลอดจนการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  2. ส่งเสริมและประสานให้ภาคีการพัฒนาได้ตระหนักถึงโอกาส ผลกระทบและการได้รับ
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมของหญิงและชายในการก าหนดนโยบาย การบริหารและการด าเนินงานของภาคี 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการด าเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
  4. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่ความรู้และแนวคิดในการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมของหญิงและชายในสังคม 
  5. พัฒนาบทบาทของหญิงและชาย เสริมสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพ่ือสร้าง
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงชาย 
  งานภารกิจที่ส าคัญ 
  1. สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
  2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี 
  3. คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 
  4. ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
  งานเนื่องในโอกาสวันส าคัญด้านสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
  1. งานวันสตรีสากล (8 มีนาคม ของทุกปี) 
  2. งานวันสตรีไทย (1 สิงหาคม ของทุกปี)  
 

 ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว (สถค.) 
  บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การสร้างความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 

  2. พัฒนามาตรการ กลไก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในครอบครัวและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว 

  3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีจิตส านึกเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง
และเป็นปึกแผ่น 

  5. พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างความเป็น
ปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว 

  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดูแล คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสมาชิกในครอบครัว 

  งานภารกิจที่ส าคัญ 

  1. ส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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  2. ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานด้านครอบครัว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

  3. จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
  4. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

  5. รณรงค์ส่งเสริมการใช้เวลาของครอบครัว (การรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว) 
  6. ส่งเสริมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 

  7. ส่งเสริมและก ากับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  งานเนื่องในโอกาสวันส าคัญ ด้านครอบครัว 

  1. งานวันครอบครัว (14 เมษายน ของทุกปี) 
  2. งานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 

 กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (กพข.) 
  บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและประสานความเชื่อมโยงการท างานระหว่างองค์กรเครือข่ายด้านสตรีและสถาบัน
ครอบครัวทั้งในและนอกประเทศ 

  2. เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย โดยเน้นการบูรณาการ ด าเนินงาน
เพ่ือสร้างความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน ชุมชน เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายสตรีและ
ครอบครัว 

  3. ส่งเสริมค่านิยมและจิตส านึก พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

  4. ประสานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท างานของเครือข่าย 

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการความรู้เครือข่าย 

  6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเครือข่าย พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน าและ
แก้ไขปัญหาให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
  งานภารกิจส าคัญ 

  1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย 

  2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

  3. จัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์กับเครือข่าย 

  4. จัดงานประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 

  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ ผู้บริหาร อปท. ด้านสตรีและครอบครัว 

  6. สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เครือข่ายสตรีทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ 

  7. ส่งเสริมให้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและครอบครัว” เป็นกลไกที่
ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในพ้ืนที่ 
  งานนโยบายส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย 

  1. การรณรงค์ส่งเสริมให้ “พลังครอบครัวร่วมท าความดี เพ่ือสร้างสรรค์สังคม” 

  2. การรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัวน าหลักศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต โครงการ “ครอบครัว
คุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด)” 

  3. จัดอบรมหลักสูตร “ค่ายครอบครัว” ให้แก่เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย 
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 กระบวนการจัดการภายในที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโครงการด้านสตรีและครอบครัว มีเพียง 4 
โครงการ ที่ส่วนกลางของ สค. ด าเนินการ เช่น โครงการสมัชชาสตรี โครงการสมัชชาครอบครัว โครงการ
ส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  2550 และโครงการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว โครงการลักษณะนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามเป้าหมายของพันธกรณีสากล นโยบายของรัฐบาล เช่น วันสตรีสากล           
วันสมัชชาสตรี วันสมัชชาครอบครัว และการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพผู้ ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 

บูรณาการ : พมจ. ศูนย์รวมการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 2 ส านัก 1 กอง 

 พิจารณาจากภารกิจส าคัญของ 2 ส านักและ 1 กอง จะเห็นได้ว่า งานส าคัญหลักๆ ได้แก่ งานวันสตรี
สากล (8 มีนาคม ของทุกปี) งานวันสตรีไทย (1 สิงหาคม ของทุกปี) งานวันครอบครัว (14 เมษายน ของทุกปี) 
งานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) และงานนโยบายส าคัญที่ได้รับมอบหมาย 
ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริม “พลังครอบครัวร่วมท าความดี เพ่ือสร้างสรรค์สังคม” การรณรงค์ส่งเสริมให้
ครอบครัวน าหลักศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต โครงการ “ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูง
หลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) และการจัดอบรมหลักสูตร “ค่ายครอบครัวให้แก่เครือข่าย” งานดังกล่าวแต่ละ
ส านักและกองต่างก็ส่งลงมาที่ พมจ. เพ่ือให้ขับเคลื่อนถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมิได้มีการบูรณาการในเบื้องต้น
ก่อน ซึ่งเรื่องนี้ในเวทีของการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้ภาพกระบวนการ
บริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับ พมจ. และผู้ได้รับประโยชน์ว่า 

 สค. “เราไม่ได้บูรณาการร่วมกัน มีความพยายามหลายปีที่จะเชิญประชุมก่อนส่งไปให้จังหวัด สิ่งที่เห็น 
ทุกกอง ส านักไม่มาเปิดใจ เราน่าจะมีการบูรณาการกันอย่างจริงจัง” 

  “วิธีการส่งต่องาน หากไม่ให้รายละเอียดงาน ส่งแค่เอกสารอย่างเดียวก็บิดเบือน” 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน “การท างานทุกเรื่องเร่งรัดไปหมด” 

    “สค. ท างานเป็นทฤษฎี คิดแล้วสั่งลงมา” 

    “ส่วนกลางควรเชื่อมร้อยมาก่อน”  
    “อยากให้บูรณาการเป็นกลุ่มเดียว ไม่ควรยึดติดระดับประเทศ ควรกระจายมาระดับ
พ้ืนที”่ 

    “อยากให้บูรณาการ แต่ก็ยาก” 

    “บางครั้งคนคิดไม่ได้ท า...อย่าไปหวังว่าจะบูรณาการ” 

    “ทุกโครงการมีความส าคัญ เชื่อมร้อยได้” 

    “งานแตกมาเยอะ งานสตรีเสร็จแตกเป็นสมัชชาสตรี แต่ละโครงการเขาอยู่คนละ
ส านัก ส่วนหนึ่งจะต้องมาบูรณาการ” 
  

 ผู้รับประโยชน์ “สค. ท างานโดยตรงกับ พมจ. ไม่ลงถึงชุมชน” 

    “การส่งต่อควรเป็นรูปธรรม” 

    “พมจ. เป็นตัวเชื่อม เป็นหน่วยบูรณาการทั้งงบและงาน” 

    “งานที่ลงมาก็ซ้ าๆ” 
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การประสานงานแต่ละจุด ข้อมูลสะดุดระหว่างทาง 

 ก่อนการด าเนินงานเชิญ พมจ. เข้าร่วมรับฟัง ชี้แจงนโยบายและอธิบายโครงการของ สค. โดยทาง 
สค. เองก็คาดหวังว่า พมจ. จะน าหลักการ หลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ไปประชุม ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบภายใน พมจ. ต่อไป นอกจากการเข้าร่วมประชุมแล้ว พมจ. ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประสานงาน
ว่า 

 “สค. เป็นหน่วยงานที่มอบหมายให้เราท างาน เป็นเหมือนผู้บังคับบัญชา ส่งงานมาให้ท า” 

 “พมจ. เป็นตัวกลางรับนโยบาย” 

 “สค. เคยจัดประชุม ผมยังแอบชื่นชมเขามาจัดประชุมเจ้าหน้าที่และ พมจ. แต่ละปีต่อไปท าใน
ลักษณะบูรณาการกับ สป. ท าให้ไม่ลึก อยากให้เป็นภาคๆ” 

 “การส่งเรื่องต่อหายไป” 

 “สค. ชี้แจงงานผ่านเอกสาร ก ากับทางโทรศัพท์กับอีเมล์”  
 “ส่วนกลางหลงอ านาจ อ านาจก็เล็ก การตัดสินใจก็เล็ก งบประมาณก็เล็กๆ” 

 “ประสบการณ์จาก สค. ไม่ว่าทางโทรศัพท์ การประสานงานเราประทับใจ เขาให้ทุกอย่าง อย่างจัด
กิจกรรมรณรงค์เขาให้สิทธิเราคิด” 

 “พมจ. ไม่ใช่เทวดาที่ท าได้ทุกอย่าง ที่ไปประชุมมาขยายผลให้บรรจุในเทศบัญญัติ เอาภารกิจที่หนัก
เกินไปมาให้เราด้วย” 

 “พมจ. ท างานตอบสนองนโยบายกระทรวง พมจ. เราท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลในฐานะที่เป็น
เจ้าภาพงานทางสังคม” 
 

การประสานงานของ พมจ. ต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 ส่วนใหญ่ พมจ. ไม่ได้มีการน าเรื่องที่ได้ประชุมจาก สค. มาชี้แจง สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบติงาน    
ซึ่งโดยทั่วไปงานของส านักงาน พมจ. มีผู้รับผิดชอบหลัก 2 คน เป็นกลุ่มพัฒนาสังคม 1 คน และกลุ่มงาน
นโยบายและแผนสวัสดิการสังคม 1 คน โดยโครงการที่ 1-9 อยู่ในความรับผิดชอบของกับกลุ่มพัฒนาสังคม 
และมีเพียง 1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานนโยบายและแผนสวัสดิการสังคม คือ โครงการ
ส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และมีพนักงาน
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1 คน เป็นลูกจ้างตามภารกิจ 1 ปี 
 

กระบวนการจัดการภายใน พมจ. 
 สค. ประสานงานกับทุกหน่วยงานใน พมจ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พม. ที่เก่ียวข้องกับด้านสตรีและ
ครอบครัว เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนซึ่งเน้นเรื่อง         
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ในการด าเนินงาน พมจ. มีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ดังนี้ 
 1.  การประสานงานกับองค์กรด้านสตรีและครอบครัว 
  พมจ. ประสานโดยตรงกับกลไกการจัดการของการด าเนินงานด้านสตรีด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับต าบล (กพสต.) ที่มีการรวมกลุ่มกันชัดเจน ขณะที่กลไกการบริหารจัดการด าเนินงานผ่าน
คณะท างาน ศพค. ระดับต าบลและระดับอ าเภอ  
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2. การประสานงานผ่าน อปท. (อบต./เทศบาล) 
  ตามระเบียบการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนท าให้ พมจ. ต้องโอนงบประมาณของจังหวัดไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ อปท. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณตามโครงการของ สค. แต่ อปท. ส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว จึงท าให้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงงาน เงิน 
คนมาร่วมกันด าเนินงาน เช่น พมจ. มีคน มีความรู้ เข้าใจงานแต่ไม่มีเวลาลงพ้ืนที่ด าเนินงาน ขณะที่ อบต. 
เทศบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณพร้อมสนับสนุนงาน แต่ขาดคนที่เข้าใจงานด้านสตรีและครอบครัว ยังไม่
ชัดเจนในกรอบและหลักเกณฑ์โครงการของ สค. เนื่องจากการประสานงานจาก พมจ. มาที่ท้องถิ่น ใช้วิธีการ
สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร บางครั้งประสานงานทางวาจาไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 3. การจัดการภายในระหว่าง พมจ. กับภาคียุทธศาสตร์จังหวัด 
  - ไม่มีโครงการร่วมกับ ศพส. 
   ภาคียุทธศาสตร์ภายในของ พมจ. กับศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมกัน
ในรูปของโครงการ/กิจกรรม ขณะที่ ศพส. มีโครงการต าบลต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับ ศพค. แต่กลไกการเชื่อมโยง
ระหว่างต าบลต้นแบบกับ ศพค. มีเพียงกิจกรรม เช่น กิจกรรมพลังครอบครัว ท าความดีเพ่ือสร้างสรรค์สังคม
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท 
  - บ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมงานตาม พ .ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 
   ในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว มีเพียงโครงการเดียวที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
ได้มาท างานร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว/ศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งหมดได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้  จึงท าให้พนักงานต้องด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานประจ าศูนย์ฯ ของ พมจ. ข้อดีคือ มีทีมงานด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ เริ่มปรากฏเป็น
รูปธรรมแต่ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะจัดการกับปัญหาความรุนแรงที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากได้ 
 
 4. อปท. : ตัวจริง เสียงจริงในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
  ผลจากพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอชไอวีไว้ ท าให้ อปท. 
ต้องมีภารกิจการพัฒนาชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ แต่เนื่องจากขนาดของ อปท. (อบต./เทศบาล) 
มีความพร้อมและศักยภาพการท างานแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีเรื่องการเมืองภายในท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารที่ให้ความสนใจและท างานด้านสตรีหรือครอบครัวมากน้อยต่างกัน หากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความส าคัญก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านนี้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีหลายพ้ืนที่ที่คณะท างานของ    
กพสจ./คณะท างาน ศพค. ได้ผลักดันตนเองมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต./นายกเทศมนตรี และ
ส่งผลดีต่องานของ ศพค. ส่วนหนึ่งเข้าไปใช้สถานที่ของ อบต. การมีนายก อบต. เป็นประธาน ศพค. ส่งผลให้มี
การจัดบุคลากร อบต./เทศบาลมาเป็นพ่ีเลี้ยงของคณะท างาน ศพค. เช่น การเขียนโครงการ การประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐ การให้ใช้ห้องประชุม การใช้รถไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในทางตรงข้ามก็ท าให้งาน 
ศพค. ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดขัดด้วยการบริหารจัดการภายในของ ศพค. 
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5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของ สค. 
  การประชาสัมพันธ์ของ พมจ. ใช้วิธีการผ่านตัวบุคคล/เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรเดิมๆ ที่เคยท างาน
ร่วมกันเป็นหลัก จึงท าให้การขยายผลเชิงพลังทวีคูณยังปรากฏไมช่ัดเจน 
   “ยอมรับว่าอ่อน ทั้งๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายเราท าได้น้อย” 
   “ทุกกระทรวงมีแต่ป้าย ไม่มีที่จะติด” 
  
 6. การพัฒนาด้านนวัตกรรมการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
  - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
   การใช้นวัตกรรมที่ส าคัญคือ การมีระบบฐานข้อมูลการลงบันทึกข้อมูลของผู้ถูกกระท าเป็น
รายบุคคล การมีโปรแกรมการบันทึกข้อมูล การอบรมพนักงานศูนย์ฯ ให้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
การท างานเพ่ือประมวลผลข้อมูลผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
  - รูปแบบ ศพค. ที่มุ่งสู่มาตรฐานปี 2552 
   การก าหนดตัวชี้วัดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมุ่งสู่มาตรฐาน 2552 สค. ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดของ ศพค. ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด ศพค. แห่งใดที่ได้เป็น ศพค. มุ่งสู่มาตรฐาน 2552 ก็จะ
ได้รับงบประมาณเพ่ิมจาก ศพค. ทั่วไปแห่งละ 10,000 บาท รวมเป็นจ านวน 22,500 บาท ขณะที่ สค.        
มีนโยบาย จะให้จัดตั้ง ศพค. ให้ครบทุกต าบล ทั้งจังหวัด “เต็มพ้ืนที่” ก็ไม่สามารถท าได้ทุกพ้ืนที่ เนื่องจาก
บริบททางสังคมแตกต่างกัน นโยบายของ สค. จึงเป็น “การสร้างใหม่” ที่ขาดความต่อเนื่อง ขาดการน าผล 
การติดตาม/รายงานไปปรับใช้ ข้อดีของการบริหารจัดการภายในของ สค. คือ “การมีคู่มือการท างาน” แต่ไม่
ค่อยกระจายลงพ้ืนที่และไม่ค่อยทั่วถึง คู่มือ ศพค. ยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ ทั้งๆ ที่งานได้มี      
การขับเคลื่อนไปในหลายรูปแบบ (ดังตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดของ ศพค. มุ่งสู่มาตรฐาน 2552 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครัว 1. สัดส่วนเครือข่ายต่อประชาชนในชุมชน 
2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

2. จ านวนกิจกรรมตามขนาดของ อบต. 
3. ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัว 4. ร้อยละของการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจการประชาสัมพันธ ์

4. การถ่ายทอดความรูด้้านครอบครัว 6. ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่มีความเข้าใจในการ
ถ่ายทอดความรูด้้านครอบครัว 
7. จ านวนวิทยากรของคณะท างาน ศพค. 

5. การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อ
สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน 

8. จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้รับการสนบัสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น 

ที่มา : ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2553). “ครอบครัว
เข้มแข็งด้วยแรง ศพค.”  
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7. ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านสตรีและครอบครัว 
  ศพค. และองค์กรสตรี มีการบริหารจัดการตามกรอบของ สค. หลักเกณฑ์ ระเบียบ เงินอุดหนุน 
พ.ศ. 2548 และ 2551 โดยเฉพาะจัดการตามงบประมาณที่ให้มา กรอบการท างานที่ให้มาจึงมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย ข้อดีคือ พมจ. (คนท างาน) ท างานได้ง่ายขึ้น ข้อเสียคือ หากคณะกรรมการขององค์กรใดไม่เข้มแข็ง 
ผู้น าไม่มีเวลา หรือไม่มีคนท างานหลักก็ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ โดยทั่วไปการด าเนินโครงการของ
องค์กร/เครือข่ายใช้การบูรณาการกับงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมมาร่วมได้หลายโครงการ 
 
 8. การติดตามผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
  สค. และ พมจ. ได้มีแบบรายงานผลใหม่มีเพียง 1-2 หน้า แต่เนื่องจากมีจ านวนโครงการมาก     
จึงท าให้มีแบบรายงานผลเพ่ิมขึ้น ผู้รับประโยชน์จากโครงการ ศพค./องค์กรสตรี เมื่อด าเนินงานเสร็จก็จะ
รายงานและบางแห่งได้สะท้อนว่า “บางแห่งไม่ได้ท า แต่ก็รายงานว่าท า” เป็นต้น 
  ผู้รับประโยชน์ 
   “ความต่อเนื่องไม่มี เอาแต่ภาพถ่าย” 
   “การรายงานผลมีแบบ รายงานตามความเป็นจริง” 
   “เก็บยอดเป็นงานใหญ่ รายงานทีเดียว ทางจังหวัดเข้าใจ” 
   “แบบส ารวจที่ พมจ. ให้ มีรายละเอียดมาก” 
   “ยังไม่มีการติดตามผล ไม่รู้จัก สค.” 
   “ถ้าเจ้าสังกัดมาดูอย่างต่อเนื่องก็จะดี” 
   “กระบวนการติดตามยังไม่ค่อยมี” 
   “เอกสารเรื่องรายงาน การส ารวจครอบครัว ส่งมา 60 คีย์ข้อมูล 35” 
  ผู้ปฏิบัติงาน 
   “การติดตามผลไม่ serious มาก็ได้ ไม่มาก็ได้” 
   “ศพค. มีแบบรายงานมาตรฐานมาก แค่ใบเดียวก็จะไม่ส่งอยู่แล้ว เขาถอดใจ” 
   “แบบสอบถามเปลี่ยนบ่อย เอกสารมาก ข้อมูลที่กรอกแต่ละแบบซ้ าๆ” 
   “1 แผ่น เขายังไม่อยากรายงานเลย ตอนนี้มี 5 แผ่น จะท าอย่างไร” 
   “ตัวชี้วัดเป็นภาระหนักท่ีต้องท า” 
   “ยังไม่มีระบบการนิเทศ การวางแผนก็เหมือนกัน ต้องมีข้อมูล ‘do’ พอเห็น ‘check’ ยังไม่มี 
ดังนั้นเรื่อง ‘act’ ไม่ต้องพูดถึง เพราะไม่มีเวลา” 
   “สค. ต้องการตัวชี้วัด” 
   “อยากให้ สค. มาติดตามงานประเมินผลทุกโครงการ” 
   “เขาคิดโครงการมาให้เราท า แต่เขาไม่ได้ติดตามต่อว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร” 
   “กระบวนการติดตามต้องมีการสุ่ม เจ้าหน้าที่ของเราน้อย” 
   “อยากให้ สค. ลงมาเลย มาร่วมท ากับจังหวัด ที่วางไว้ถ้าหากท าได้ 20% ก็หรูแล้ว” 
   “ควรมี team empowering/ follow up”  
   “สค. มาติดตามผล ผู้ตรวจกระทรวงมาทุกปีๆ ละ 3 รอบ แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง” 
   “เราท างานตามใบสั่ง ใบรายงานเพียบ จัดการในพ้ืนที่ ไม่ได้ รายงานบนโต๊ะทวงอยู่คนเดียว 
เจอ ศพค. อย่างเดียวก็นอนไม่หลับ” 
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   “ช่วงตามงาน ศพค. ตามโครงการ ตัวรายงานตาม 8 ตัวชี้วัด 5 มาตรฐาน ปีนี้เอาครบทุก
ศูนย์ กระดาษรายงานเป็นปึก เราบอกว่า...‘ได้แค่ไหนก็แค่นั้น อย่างเราเป็นเจ้าหน้าที่ยังมึน!’…” 
 
  จากเวทีของ สค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งพบว่า 
   “บางจังหวัด งานสมัชชาครอบครัว เดือนนี้ (สิงหาคม) ยังไม่ได้จัด” 
   “ปีที่ผ่านมา (2553) จังหวัดที่ไม่ได้จัดหรือไม่ได้รายงานบอกว่า จัดแล้ว ยังไม่ได้รายงาน เรา
แก้ไขโดยการเสนอปลัด (กระทรวง พม.) ถึงจังหวัดที่จัดและไม่จัด” 
   “สมัชชาสตรี กระชั้น ไม่สามารถรายงานได้ทัน เขาโทรมา เราก็บอกเขาไปให้เขาแจ้งผลต่อ
คณะกรรมการ” 
   
  ในลักษณะการติดตามงานที่ปรากฏดังกล่าว พมจ. ในฐานตัวกลางได้รับผลกระทบ 
   “หนังสือลงมา จะจัดเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่มองว่าจังหวัดก็เร่งเหมือนกัน 
พมจ. กลับมาก็โดนเหมือนกัน เข้าห้องเย็นห้องร้อน” 
 
 ภาพกระบวนการภายในที่ได้ในครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อคิดประการหนึ่งว่า หากจัดกระบวนการการท างาน
ด้วยการมองเชิงระบบอย่างครบทุกขั้นตอน ประโยคต่อไปนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมาในเวทีอย่างแน่น่อน “นั่งเทียน
เขียนแผน วางแปลนตามอารมณ์ ชื่นชมผลงาน” 
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บทที่ 4 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 
 ในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวมีผู้เกี่ยวข้องและร่วมเป็นภาคีในการด าเนินงานทั้งทางตรง
และทางอ้อม อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์โครงการประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ได้แก่ บุคลากรที่ท างานในกลุ่มหน่วยงานที่น านโยบาย         
แผน โครงการของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาประสาน เชื่อมโยง ปรับแต่ง (Alignment) 
รวมทั้งจัดทีมงานปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายขององค์กรและสร้างแรงจูงใจกับหน่วยงาน
ภายใน พมจ. และภาคียุทธศาสตร์ของจังหวัดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์(พม.) เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์ประชาบดี 1300 ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด (ศพส.) ส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 (สสว. 1-12) ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

2. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด 10 โครงการ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ย่อย ดังนี้ 

2.1 กลุ่มสตรี : องค์กรสตรี ที่รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต าบล (กพสต.) 

2.2 กลุ่มครอบครัว : คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ได้รับการสรรหาจากเวที
ประชาคมเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมครอบครัว ต าบล หมู่บ้านและชุมชน 

2.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล 
2.4 กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับประโยชน์จาก

โครงการ กิจกรรมของ สค. 
 ส าหรับ สค. ในฐานะเป็นหน่วยงานระดับนโยบายที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย/กลไก ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 ทั้ง 2 ส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานในขอบข่ายของ
ปีงบประมาณ 2551-2553 ที่เป็นขอบเขตด้านเวลาของการประเมิน ดังภาพที่ 4.1 
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 ภาพที่ 4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ/กิจกรรมของ สค. 
 
  

 
 
 

 
ความพึงพอใจของ สค. ในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย 
 ผู้ปฏิบัติงาน สค. ส่วนใหญ่พึงพอใจกับ “งานสมัชชาสตรี” เนื่องจากเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยได้
ขับเคลื่อนการท างานของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ที่ประเทศไทยให้      
การรับรองไว้กับองค์การสหประชาชาติร่วมกับประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี 2538 โดยเฉพาะประเทศไทยได้น า
ประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเข้าไปบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 80 (1) ระบุให้รัฐต้องด าเนินการส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย บรรลุเป้าหมายตามอนุสัญญา CEDAW และรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม 
สค.จึงได้มีการจัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี” เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและตัดสินใจในทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาสตรีฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) และมีการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี ฯลฯ ในระดับพ้ืนที่ได้มีส่วนผลักดันให้เกิด “เวทีสมัชชาจากระดับจังหวัดสู่
ระดับภาคจากระดับภาคสู่ระดับประเทศ และน าผลจากระดับประเทศไปรายงานในเวทีการประชุมสตรี
นานาชาติ” การน าข้อเสนอจากนโยบายสาธารณะด้านสตรีเชิงประเด็นไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของ
ภาครัฐนั้น ตัวแทนองค์กรพัฒนาสตรีบางจังหวัดที่มีส่วนเข้าร่วมในเวทีสมัชชาสตรีระดับชาติอย่างพึงพอใจต่อ
การท างานของ สค. ด้านนี้เป็นอย่างด ี
 

3 

ผู้ก าหนดนโยบาย/กลไก 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 

- ด้านสตรี : กพสจ./กพสอ./กพสต. 
- ด้านครอบครัว : คณะท างาน ศพค. 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
อบต./เทศบาล 

- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

- พมจ. /ฝ่ายพัฒนาสังคม/ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม/พนักงานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

- บ้านพักเด็กและครอบครัว/ศูนยป์ระชาบด ี

- ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด 

- ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

- ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

1 
2 

2 
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ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว 
  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงการต่างๆมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว (งานสตรี งานครอบครัว งานส่งเสริมเครือข่าย) แตกต่างกันไป ดังนี้ 
  - โครงการ ศพค. “เป็นโครงการที่ดี  เน้นส่งเสริมองค์กรชาวบ้านให้มีการรวมตัวกันเป็น
คณะกรรมการท าให้เขาดูแลกันเองได้” 
  - โครงการส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 “ศูนย์ปฏิบัติฯ อยู่ที่ พมจ. ซึ่งศูนย์ดูใหญ่โต แต่มีพนักงานลูกจ้างท างาน 1 คน พนักงานเจ้าหน้าที่
ผ่านการอบรม มีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ งานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มีทีมงานในระดับจังหวัดขับเคลื่อนงาน 
ท างานร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว” 
  - โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง “แนวคิดดี กิจกรรมเป็นรูปธรรมง่ายๆ ได้รับ
ความสนใจ เสียงสะท้อนจากพ้ืนที่ต่อเจ้าหน้าที่ สค. มาแรง เพราะเป็นการรวมใจของคนในครอบครัวมาท า
กิจกรรมดีๆ ด้วยกัน เรียกว่า ถูกอกถูกใจทั้งสค.และผู้รับประโยชน์” 
  - โครงการสมัชชาครอบครัว/วันครอบครัว “กิจกรรมของโครงการที่ได้รับการตอบสนองจาก
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ได้ดี คือ กิจกรรมค่ายครอบครัวที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ลูก ผู้ดูแล (ผู้สูงอายุ -หลาน) ได้มา
ปรับพฤติกรรมเรียนรู้-เข้าใจ เห็นได้จากตอนที่ก่อนเข้าโครงการต่างคนต่างเดินมา เมื่อจบโครงการต่างเดินจูง
มือกัน ประทับใจ มีความรู้สึกดีๆ กลับไป เจ้าหน้าที่  พมจ. ก็ปลื้มใจด้วยที่ท าให้ครอบครัวมีความรัก 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทุกคนที่ร่วมโครงการเห็นว่าระยะเวลาโครงการค่ายครอบครัวสั้นมาก” 
  - โครงการสมัชชาสตรี “เป็นโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงจากพ้ืนที่ โดยเฉพาะแกนน าสตรีที่ได้เข้า
ร่วมโครงการรู้สึกพึงพอใจมากเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้แสดงศักยภาพของตนเอง” ในช่วงที่ทีมลง
ปรึกษาเป็นช่วงที่มีข่าวรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะด าเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาสตรี 100 ล้านบาท
ให้ 76 จังหวัด ซ้ าได้รับความสนใจจากเวทีหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้องค์กรพัฒนาสตรีหลายๆ แห่งมีความตื่นตัว
ติดตามข่าวเรื่องนี้เป็นอย่างมาก บางแห่งมีการเตรียมโครงการของกลุ่มองค์กรพัฒนาสตรีไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่
เน้นการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี โดยเฉพาะ กพสจ. จะรับทราบเรื่องนี้มาระดับหนึ่งและมีการให้ กพสจ.
เตรียมการรองรับเมื่องบประมาณกระจายลงมายังพ้ืนที่ 
 
ความพึงพอใจของ พมจ. ต่อ สค. 
  ในฐานะหน่วยงานประสานระดับจังหวัด พมจ. มีทัศนะต่อความพึงพอใจในโครงการต่างๆ ของ สค.
ที่มาให้เพ่ือกระจายให้ถึงพ้ืนที่/ท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ กัน จากโครงสร้างการท างานของ พมจ. (ดังภาพที่ 
4.2) ผลจากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจท าให้เข้าใจและเป็นภาพชัดเจนมากขึ้น 
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ภาพที่ 4.2 โครงสร้างการท างานของ พมจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ได้ทั้งเงินและงาน 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากโครงการ กิจกรรม
ของ สค. ก็ถือเป็นงานหนึ่งในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ส านักงาน 
พมจ. ต้องตอบสนองนโยบายของ พม. เนื่องจากในแต่ละปี สค. ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ (เงิน) ลงมาใน
รูปแบบต่างๆ ผ่าน พมจ. โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการให้กับส านักงาน พมจ.  ในการจัด
ประชุมเพ่ือการด าเนินงานบ้างแม้ไม่มากนักแต่ก็ท าให้มีงบด าเนินงานในจังหวัดและมีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการต่างๆ งานของ สค. “มีให้ท าทั้งปี ท าเท่าไหร่ก็ไม่หมด งานเก่าเสร็จ งานใหม่มา” (ดังภาพที่ 4.3 
ปฏิทินการด าเนินงานของ พมจ. กับงานด้านสตรีและครอบครัว) 
 
  ภาพที่ 4.3 ปฏิทินการด าเนินงานของ พมจ. กับงานด้านสตรีและครอบครัว 

 
 - เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือการท างาน 
  เจ้าหน้าที่ ในที่นี้หมายถึง ได้พนักงานลูกจ้างรายปีท างานในศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวทุกจังหวัดๆ ละ 1 คน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการรับแจ้งเรื่องการถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว ประสานงาน ส่งต่อ และการช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินงานได้ชัดเจนก็จะมีกรอบอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

วันสตรีสากล 
สมัชชาสตรี 
 

8 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

เม.ย. 
 

กิจกรรม 
 

12 
1 

 
 

20 

 
25 

 
5 

 

สงกรานต์ 
วันครอบครัว 
สมัชชาครอบครัว 
ค่ายครอบครัว 
วันผู้สูงอายุ 
 
 

วันแม่ 
วันสตรีไทย 
 

วันเยาวชน 
 

วันรณรงค์ยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 
 

วันพ่อ 
 

วันอาทิตย์วันครอบครัว พาลูกจูงหลานเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด 
 

เดือน 
 

ส านักงาน พมจ. 

พมจ. 

กลุ่มพัฒนาสังคม 

- จนท. 1 คน 
พัฒนาสังคม 

กลุ่มงานนโยบายและแผนสวัสดิการสังคม 

- หัวหน้าฝ่าย 1 คน  
- ลูกจ้างช่ัวคราว (พนักงานตามภารกิจ) 1 คน 
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ผู้ถูกกระท าด้วยด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ผ่านการอบรมก็จะได้บัตรประจ าตัวพนักงาน เพ่ือแสดงตนใน
การปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการรายงานผู้ถูกกระท าความรุนแรงของ
จังหวัด 
 - ท างานเป็นระบบ 
  พมจ. มีความประทับใจต่อ สค. โดยเห็นว่า การด าเนินงานโครงการของ สค. เป็นระบบ เพราะ
ทุกโครงการมีความชัดเจนตั้งแต่กรอบงาน กรอบเงิน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งเหล่านี้
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของ พมจ. ท างานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเมื่อมีข้อติดขัดก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง      
ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็จะให้ค าแนะน า หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนจะรับเรื่องไว้และติดต่อ
กลับ เจ้าหน้าที่ สค. ตั้งใจท างาน ไม่ผิดหวัง แต่ก็มีเสียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่า “ติดต่อขอการสนับสนุนเอกสาร 
เขาก็ให้มาเอาเอง ซึ่งไม่สะดวกเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด ส่วนกลางน่าจะสนับสนุนการจัดส่งไปยังพ้ืนที่ ” 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงถือเป็น พ.ร.บ. ใหม่ เจ้าหน้าที่ พมจ. ยังไม่
แม่นย าในการด าเนินงาน จึงต้องการค าแนะน าจากส่วนกลาง เช่น อะไรท าได้ตามกฎหมาย อะไรที่ต้องให้
ต ารวจหรือศาลด าเนินการ เป็นต้น บุคลากรของ พมจ. ส่วนใหญ่มีปริมาณงานมาก งานของ สค. ท าให้พ้ืนที่
ท างานได้ง่าย แต่ในมุมมองของเจ้าหน้าที่บางแห่งเห็นว่า “งาน สค. เป็นภาระ ท าให้งานของ พมจ. เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีจ านวนโครงการมาก” 
 - ภาคียุทธศาสตร์ของ พมจ. 
  บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์ประชาบดี 1300 ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด ส านักงานสนับสนุน
ส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ฯลฯ หน่วยงานเหล่านี้แม้จะอยู่ในสังกัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดียวกัน แต่ในระดับพ้ืนที่ยังมีการพัฒนาความร่วมมือไม่มากนัก    
ภาคียุทธศาสตร์รู้จักและคุ้นเคยกันตามสายงาน แต่กับ สค. แล้วถือว่าเป็นเพ่ือนใหม่ ยังไม่คุ้นเคย โอกาส   
การท างานด้วยกันมีน้อยมาก ยกเว้นบ้านพักเด็กและครอบครัว ที่มีการติดต่อประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากเป็นไปตามการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จึงไม่สามารถประเมินความพึงพอใจได้ เนื่องจากยังไม่ได้ท างานด้วยกันมาก่อน 
  มีข้อมูลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวที่ระบุว่า 
  “เมื่อ สค. จัดอบรม บ้านพักเด็กอยากเข้าร่วมด้วย ไม่ค่อยได้คุยกับ สค. ช่องทางการสื่อสารถูกปิด
กั้นเพราะคนละกรม” 
  “บ้านพักเด็กยังไม่มีกิจกรรมที่ได้งบจาก สค.” 
  “บ้านพักเด็กไม่เคยได้โครงการแต่เคยเข้าร่วม” 
  “บ้านพักเด็กมีโครงการอะไรที่มาสอดรับกิจกรรม สค. ไม่มี..แต่บูรณาการร่วมกันในนาม พม.” 
  “เขามองว่า ศพส. เป็นหน่วยงานหลัก บ้านพักเป็นหน่วยงานของเครือข่าย บอกว่า เล่นปาหี่กัน” 
 
  กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
  กลุ่มผู้รับประโยชน์โดยตรงจากผลการด าเนินงานของ สค. ได้แก่ 1) สตรี 2) ครอบครัว            
3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ 4) ชุมชน และ 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)     
ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว ดังน้ี 
  - การสนับสนุน/ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรพัฒนาสตรี : กพสจ./กพสอ./กพสต. 
   จุดเน้นของ สค. ต่อการด าเนินงานมี 2 ค า คือ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี” 
องค์กรพัฒนาสตรีมีการด าเนินงานที่ชัดเจนในรูปของคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีจิตอาสา ต้องการ
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ช่วยเหลือสังคม องค์กรพัฒนาสตรีมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมด้านสตรี เนื่องจากท า
ให้ผู้หญิงได้มีโอกาส “รวมตัว รวมกลุ่มกันท างาน” ผู้หญิงได้มีการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี
ให้เท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้น าองค์กรสตรีได้รับการยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เส้นทางของผู้น าสตรีส่วน
หนึ่งคือ การท างานองค์กรพัฒนาสตรี จนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง หากเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงก็เริ่มคิดใหม่ อยากท า
อะไรให้กับชุมชนได้ ผู้หญิงส่วนนี้ก็จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น หากผลงานดีเป็นที่ประจักษ์   
การได้รับการเลือกตั้งก็สามารถผ่านเข้าสู่ต าแหน่งนายก อบต. ได้ไม่ยาก (ดังภาพที่ 4.4) 
 
  ภาพที่ 4.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 

 
  - ครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการ 
   ครอบครัวมีโอกาส/ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชน
ด้านสตรีและครอบครัว (ค่ายครอบครัว) ยังมีจ านวนครอบครัวที่เข้าร่วมได้น้อย (ประมาณ 10-20 ครอบครัว) 
ผู้เข้าร่วมโครงการต่างพึงพอใจกับโครงการค่ายครอบครัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการละลายพฤติกรรม    
การระบายความในใจ การรับฟังความคิดเห็น/ความรู้สึกระหว่างกัน ส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้าใจซ่ึงกันและ
กัน มีการปรับตัวเข้าหากัน ซึมซับสิ่งดีๆ จากค่ายครอบครัว ส่งผลให้พ่อ/แม่/ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้
ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เช่น การให้เวลา การใช้เวลาร่วมกับลูก การมีกิจกรรมร่วมกันท าให้ต่าง
ฝ่ายต่างได้เรียนรู้ เข้าใจปัญหาและความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ ง เมื่อสิ้นสุดโครงการผลการติดตามพบว่า 
โครงการนี้ได้รับการตอบสนองทั้งจากชุมชน อปท. และ สค. หลายครอบครัวสะท้อนว่า “ท าให้เข้าใจกัน      
รักและดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน” รวมทั้งยังมีส่วนร่วม “ลดปัญหาครอบครัว” 
   กิจกรรมครอบครัวเป็นกิจกรรมที่ ใกล้ตั วทุกคน เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตประจ าวัน            
ทั้งเจ้าหน้าที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมต่างมีความรู้สึกที่ดีดีต่อกันเมื่อสิ้นสุดโครงการ เสียงสะท้อนต่อโครงการค่าย
ครอบครัว เมื่อมีการพูดถึงจึงมักได้รับค าตอบว่า “ประทับใจ พึงพอใจ อยากให้ขยายวันเพ่ิมขึ้น” (ดังภาพที่ 
4.5) 
 
   

สตรี 

กพสจ. 

กพสอ. 

กพสต. 

กพสม. 

จิตอาสา 

 

ความภาคภูมิใจ 
เส้นทางการเมืองท้องถิ่น 

ยกระดับสถานภาพสังคม 

เพิ่มศักยภาพ 

ได้รวมตัว/กลุ่ม 

เครือข่าย 
ได้รับการยอมรับ 

ตนเอง 

สังคม 

การเมืองท้องถิ่น 
ครอบครัว 
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ภาพที่ 4.5  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว 

 
  - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
   สค. มีการด าเนินงานโครงการหลายระดับ เช่น โครงการสมัชชาสตรี/สมัชชาครอบครัว     
เป็นการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวจากล่างสู่บน (bottom-up) เช่น จากเวทีระดับอ าเภอ-ระดับ
จังหวัด-ระดับนานาชาติ การด าเนินงานโครงการในลักษณะนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้น า/แกนน าด้าน
สตรีและครอบครัว ได้น าเสนอปัญหาและความต้องการของสตรีและครอบครัว ส่งผลให้ผู้น า/แกนน าเครือข่าย
พึงพอใจต่อโครงการสมัชชาสตรี/สมัชชาครอบครัว เพราะหลายประเด็นได้มีการน าเสนอไปสู่การปรับปรุง
นโยบายระดับประเทศด้านสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มเป้าหมาย       
(ดังภาพท่ี 4.6) แต่การขยายกลุ่มเป้าหมายยังมีน้อย 
 
 
  ภาพที่ 4.6 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

 
    กลุ่มเด็กและเยาวชน ประธานหรือตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน 
    กลุ่มสตรี  ประธานหรือตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด  
       (กพสจ.) หรือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) 
    กลุ่มครอบครัว ประธานหรือแกนน าศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
    กลุ่มอาสาสมัคร ตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ กพสจ./กพสอ./ศพค.  

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก 

เยาวชน 

พระ/โต๊ะอิหม่าม 

คร ู

ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 

ครอบครัว 

ครอบครัว 

ปรับตัวเข้าหากัน 

ท าบทบาทหน้าที ่

เรียนรู/้เข้าใจสมาชิก 

ลดปัญหาครอบครัว 

ดูแลเอาใจใสส่มาชิก 

มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
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       เช่น อสม. อพม. อพมก. และ อผส. เป็นต้น 
    กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่ดูแลเด็กท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการค่าย 
       ครอบครัว 
    กลุ่มผู้น าศาสนา พระ/บาทหลวง/โต๊ะอิหม่าม มีส่วนร่วมในโครงการครอบครัว 
       คุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) 
    กลุ่มครูในโรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด 
 
 
 ภาพที่ 4.7 กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานด้านสตรีและครอบครัว 
 

 
    
   ข้อสังเกตของการประเมินโครงการด้านสตรีและครอบครัว พบว่า กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมมากกว่ากลุ่มใหม่ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าของส านักงาน พมจ. ซึ่งมี
ความคุ้นเคย สนิทสนมและเข้าใจการด าเนินงานโครงการเป็นอย่างดี ขณะที่งานด้านสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้น
ทะเบียนองค์กรสตรีตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในการรวมกลุ่มขององค์กรสตรีก็สามารถท าได้
ง่ายเพียงแค่ประสานแกนน าก็เรียกประชุม วางแผนงาน ระดมพลจัดงานได้อย่างแข็งขัน 
 
  - ชุมชน  
   ศพค. เป็นองค์กรชาวบ้านที่เข้าถึงครอบครัวได้ง่าย  คณะกรรมการ ศพค. และ อปท. 
(อบต./เทศบาล) ที่ให้ความส าคัญกับงานด้านสตรีและครอบครัว รู้สึกพึงพอใจกับงานของ ศพค. เพราะ ศพค.
เป็นการรวมตัวขององค์กรชาวบ้านในระดับชุมชนที่เลือกจากตัวแทนคนในชุมชนมาท างานเป็นคณะกรรมการ 
ศพค. ดังนั้นคณะกรรมการ ศพค. จึงเป็นคนที่คุ้นเคยกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี คนในชุมชน (ครอบครัว) 
คณะกรรมการ ศพค. และ อปท. ที่เข้มแข็งรู้สึกพึงพอใจกับกลไกของ ศพค. แต่เนื่องจากจ านวน ศพค.      
ที่เข้มแข็งยังมีจ านวนน้อย จึงส่งผลให้งาน ศพค. ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตัวขับเคลื่อนการท างานของ ศพค. 
ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ครอบครัว 

คณะท างาน 
ศพค. 

 อาสาสมัคร 

(อสม. อพม. 
อพมก. อผส.) 

 

อาสาสมัคร

เด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและ
เยาวชน ต./จว. 

 

ผู้น า
ศาสนา 

ครอบครัว

ผู้สูงอายุ 

ผู้ดูแลเด็กใน
ครอบครัว 

 
สตรี 

กพสจ. กพสอ. 
กพสต. กพสม. 

 

ครูใน
โรงเรียน 
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ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) (ดังภาพท่ี 4.8)  
   “ศพค. เทศบาลที่นี่ไม่เห็นด้วย..... ศพค. ยังคงใช้ใจในการท างาน” 
   “ทางต าบลได้รับประโยชน์มากๆ งบที่ สค. ให้เกิดเป็นศูนย”์ 
   “ศพค. ล่ม ไม่มีเวลา ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ เรียนรู้ชุมชน ได้มาจากความร่วมมือ” 
   “ศพค. มีกิจกรรมต่างๆกัน เป็นเรื่องครอบครัว สอนการบ้านเด็ก” 
   “ชาวบ้านเขารู้จัก ศพค. เป็นที่รวมรวมปัญหา” 
   “ศพค. เป็นศูนย์ที่ตาย เพราะไม่มีกิจกรรม” 
   “ศพค. ดี ตั้งแล้ว แต่ท้องถิ่นท้องที่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร 
 
  ภาพที่ 4.8 กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านสตรีและครอบครัว 

 

 
  
  ข้อมูลข้างต้นที่ได้ในส่วนนี้ ท าให้ได้ภาพของความพึงพอใจต่อการมีส่วนเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
อย่างไรก็ตามในความพึงพอใจที่มีนั้น บางแง่มุม บางด้านก็อาจจะยังต้องการให้การปรับปรุง แก้ไข เพ่ือ
ประโยชน์ของโครงการที่กล่าวถึงจะยังประโยชน์ได้มากยิ่งๆ ขึ้น 
 

 

ชุมชน 

ศพค. 
คณะกรรมการ ศพค. 

ผู้น าชุมชนที่เป็นคณะท างาน 
ศพค. 
อสม. 

 

กพสอ. 
 

กพสต. 
 

ผู้น าชุมชนที่เป็น
คณะท างาน ศพค. 

 

อพม./อพมก./อผส. 
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บทที่ 5 
การเรียนรู้และการพัฒนา 

 
 การเรียนรู้และการเติบโตที่น าเสนอในบทนี้ เป็นผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล           
การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ข้อมูลหลักๆ เป็นประสบการณ์จากเวทีสนทนากลุ่ม โดยมี 10 โครงการ
เป็นตัวอย่าง ผลจากการวิเคราะห์และประมวลผลทั้ ง 18 จังหวัด 36 เวทีที่ได้รับจากผู้รับประโยชน์และ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ทราบว่า สค. มีการด าเนินงานผ่านกระบวนการสร้างคุณค่า โดยเฉพาะกลยุทธ์การบริหาร
จัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่เห็นภาพชัดของความเชื่อมโยงกระบวนการสร้างคุณค่าในระยะยาว 
 
การตระหนักในคุณค่าของทุนมนุษย์ 
 แม้บรรยากาศการสนทนากลุ่มที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ความยากล าบากในการด าเนินโครงการ 
ซึ่งมีหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้ แต่การตระหนักในคุณค่าของทุนมนุษย์ที่เกิดขึ้นท าให้สังเคราะห์ได้ว่า 
ผู้รับประโยชน์และผู้ปฏิบัติงานต่างตั้งเป้าหมายและมีความคาดหวังต่อความส าเร็จของงานไม่แตกต่างกัน 
เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องการเห็นและให้เป็นก็คือ ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ที่เริ่มค่อยเป็นค่อยไปจาก
การส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 ผู้ได้รับประโยชน์ “ทุนเกิดจากสภาเด็กและเยาวชน เมื่อก่อนเราคิดให้เด็ก เดี๋ยวนี้เราให้เด็กคิดเอง” 
   “ที่นี่ลูกหลานจูงปูุย่าตายายเข้าวัด” (เมื่อก่อนที่โครงการ/กิจกรรมจะลงมา ปู่ย่าตา
ยายจูงลูกหลานเข้าวัด) 
 
 ผู้ปฏิบัติงาน “งาน สค. ต้องไม่ใช่งานฝากอีกต่อไป แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องทํา” 
   “ณ วันนี้ เจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง และเราเป็นผู้ปฏิบัติ” (แสดงว่าเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่
อาจทั้งท าและปฏิบัติ!) 
  
 จากข้อความข้างต้น ย่อมเป็นสิ่งที่ท้าพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าองค์กร ชุมชน เกิดการเรียนรู้จาก         
การท างานและ “คน” ที่เก่ียวข้องเริ่มมีความเติบโตอันจะเป็นพลังส าคัญต่อไป 
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว 
 จากเวทีการประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว            
ณ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีการเล่าขานเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีงานวันสตรีสากลและสมัชชาสตรีนั้น ผลจากการพูดคุยในเวทีสนทนากลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์และผู้ปฏิบัติงานก็เข้าใจตรงกัน เพียงแต่ว่าจะชัดเจนหรือให้รายละเอียดได้มากน้อยต่างกัน อย่างไรก็
ตามจากวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในที่ประชุมระบุว่า  
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“วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การแพร่ขยายในวงกว้าง เชิดชูเกียรติ การตระหนัก 
อยากให้คนต่างจังหวัดมีส่วนรับรู้ว่าสตรีสากลสําคัญอย่างไร อาจจะมีกิจกรรมหลากหลาย สมัชชาสตรีเน้น     
การที่เราต้องการสะท้อนปัญหาจากประชาชนจริงๆ เพ่ือแก้ปัญหา เรื่องผู้หญิงเขามีปัญหาอะไรบ้าง (แต่ในปีที่
ผ่านมาพอสะท้อนปัญหาออกมา หากเขาแก้ปัญหาระดับชุมชน จังหวัดหรือชาติ) ต้องการให้ปรับแก้เพ่ือให้
ผู้หญิงมีศักยภาพมีบทบาททําอย่างไรและส่งกลับจังหวัดในสิ่งที่เขาทําได้...เราให้เขาแค่จังหวัดละ 60 คน ก็ทํา
ไม่ได้ เราไม่มีงบในการเชิญทุกคนเข้ามา คนที่เข้ามาเป็นคนเดิมๆ ข้อมูลที่ได้ก็ไม่ค่อยได้ บางทีปัญหาอาจจะไม่
ถึงต้นตอ” 
 ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ของ สค. ก็ยังคงต้องเรียนรู้เรื่องของ ‘ผู้หญิง’ อีกมาก 
 “ทุกข์กับงานของตัวเองมาโดยไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ งานตามแผนจริงและงานไม่ตามแผนอีกหล่ะ โครงการ
อ่ืนอีกที่เราต้องทํา ทุกข์จริง คนก็น้อย คนที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยเต็มที่กับงาน ทุกข์กับ พมจ. อาจจะไม่เท่าไหร่      
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี เขาจะทุกข์กับเรามากกว่า” 
 “ทุกข์คือไม่สามารถเก็บประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิง ไม่ได้นั่งคุย จัดลําดับความสําคัญ ได้รับรู้งาน
ของเพ่ือนๆ” 
 
การต่อยอดงานด้านสตรี 
 ประเด็นที่ได้รับจากเวทีสนทนากลุ่มใน 18 จังหวัด มีบางแห่งระบุว่า ผลจากข้อสรุปประเด็นปัญหา
ของจังหวัด/ภาค ไม่ได้รับการพิจารณา โดยใช้ค าพูดสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายๆ ว่า “สค. ทําแล้วทิ้ง ไม่ได้หยิบมาทํา
ต่อ” เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้และการต่อยอดของงานด้านนี้ ซึ่งทาง สค.  เองก็ตระหนักและ
พยายามที่จะขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการเติบโต  
 “เข้าร่วมเวทีสมัชชา อายว่า สค. ทําแล้วทิ้ง ข้อเสนอจากสมัชชาเราทําแล้วทิ้ง ไม่ได้หยิบมาทําต่อ   
ทําอย่างไรหยิบข้อเสนอแนะจากสมัชชาสตรี ครอบครัวขึ้นมากําหนดเป็นนโยบายให้ได้ มีชั้นของการกําหนด
นโยบายและการนําไปสู่การปฏิบัติ หากนําไปสู่การกําหนดนโยบายจะต้องนํามาพิจารณา เสนอไปตามลําดับ
ชั้น ทุกอย่างที่บอกว่ากําหนดนโยบายจะต้องออกมาเป็นมติ ครม. แต่ที่ผ่านมาไม่มีการผลักดันไปสู่มติ ครม.  
ทําอย่างไรหยิบของเขามาแล้วจะทําให้เป็นนโยบายอย่างจริงจัง 
 การนําข้อเสนอของจังหวัดไปสู่นโยบาย สมัชชาครอบครัวพยายาม ได้เสนอระดับจังหวัดและชาติ 
พยายามเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอวาระนายกฯ แต่ไม่ได้ พยายามอยู่เหมือนกัน 
ตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลเราก็เริ่มใหม่ ข้อเสนอมีมานานเหมือนเราละเลยบทบาทของเรา ปี 2551-2552 เป็นเรื่อง
ใหม่ เราเรียนรู้กระบวนการสมัชชาเพ่ิงจะเป็นรูปเป็นร่างปีนี้ เราเตรียมเสนอเพ่ือเข้าสู่คณะกรรมการที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน” 
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ทาง 2 แพร่ง กลืนไม่เข้าคายไม่ออก/คาบลูกคาบดอก 
 “ตอนที่ร่างระเบียบสํานักนายกฯ เมื่อก่อนระเบียบสตรีและครอบครัวอยู่ด้วยกัน แต่เราขอแยก
ออกมาเป็น 2 ระเบียบ คือ ด้านสตรีและครอบครัว แต่ผูกด้วยว่าจัดสมัชชาทุกปี ในเรื่องสมัชชาสตรีและ
ครอบครัวผูกติดอยู่กับพันธสัญญาระดับประเทศ หรือการรายงานสถานภาพสตรีที่ สค. ต้องรายงานทุกปี CSW 
จะไปช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. สมัชชาเราเน้นเรื่องอะไรเราได้มาจากเวทีโลก ปีที่ผ่านมาเน้นผู้หญิงกับวิทยาศาสตร์ 
เราจะเอามาเชื่อมต่อกับประเทศไทย เราจะเอาอะไรไปตอบเขา ผูกติดกับการจัดสมัชชา มีอยู่ปีหนึ่งเน้นผู้หญิง
กับการติดเชื้อ จะต้องไปรายงานระดับประเทศ สิ่งที่ผูกติดเหมือนกับพันธะ/หน้าที่ของประเทศไทยในการรวม
ปัญหา เมื่อได้มาเราก็นําเสนอต่อนายก ข้อเสนอกว่าจะได้จะต้องกลั่นมาจากระดับจังหวัด-ภาคและชาติ      
ในส่วนของสตรีเป็นประเด็นที่เขาใช้ผูกต่อเนื่องมา ที่เหลือจากปี 54 มาปี 55 เราก็มาตั้งและหาปัญหามาเพ่ิม 
เหมือนกับปัญหานําไปสู่ข้อปฏิบัติ อาจจะไม่ถูกกับกลุ่ม/คน เวลาในเวทีหรือกระบวนการในการนําเสนอความ
คิดเห็น นโยบายสาธารณสุขเข้ามาที่ พม. แต่สุดท้ายเราสนองเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่นโยบาย พม. เราเน้นจัดสตรี
สากล ความรุนแรง เป็นสิ่งที่ผูกว่าเราไม่จัดไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเราก็ใบ้ ไม่สามารถตอบได้ ปัญหาที่เจอในพ้ืนที่  คือ 
ความชัดเจนกระบวนงานของเรากว่าจะถ่ายทอดไปถึงเขาขั้นตอนต่างๆ บิ ดเบือนไปแล้ว บางทีถามเขาๆ    
ตอบไม่ได้ ใจกลับมานึกว่าอยากทําแบบเดิม เราไปหา พมจ. โดย สค. จัดเอง เขาจะลึกซึ้งกับงานเราบ้าง 
ตอนหลังเรามาเปลี่ยน ไปจัดกับ สป. เวลาน้อย กระบวนการส่งต่องานไม่ชัดเจน คิดว่าปีหน้าจัดเอง บางที
ผู้ติดเชื้อเราไม่สามารถเชิญเขามาร่วม ในเวทีสมัชชารังเกียจไม่กล้าให้เขามาร่วม แต่คนพิการยังได้       
คนเหล่านี้จะมาสะท้อนให้เห็นว่าแร้นแค้นแค่ไหนในการอยู่ในสังคม  
 วิธีการส่งต่องานหากไม่ให้รายละเอียดงาน ส่งแค่เอกสารเล่มเดียวก็บิดเบือน และตราบใดที่
กลุ่มเปูาหมาย พลังของเราที่อยู่ในพื้นท่ี อย่างพัฒนาชุมชนมีพัฒนากรเขาก็ยังพ่ึงพัฒนากร แต่ พมจ. งานเยอะ 
เวลาไม่มี คนในพ้ืนที่ไม่ได้ เวลาที่เราลงพ้ืนที่มีแต่พัฒนากรมาดูแล แต่เขาต้องมาหา พมจ. เพ่ือเข้าใจงาน  
 เรื่องขององค์กรสตรี ณ ขณะนี้องค์กรสตรี ระหว่างความอ้างว้าง ไม่เข้าใจระหว่าง พม. กับ พช. เขา
มาจากระเบียบฯ มหาดไทย ระเบียบนี้บอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทาง พช. ทํามาแต่ต้น แต่พอ
มามี พม. เงินมาอยู่ที่เรา แต่องค์กรเขาไม่มั่นใจว่าอยู่กับใคร นี่คือสิ่งที่เจอ หากอยู่กับ พม.  มีงบประมาณบ้าง 
แต่ พช. ไม่มีเงินมีแต่พัฒนาศักยภาพ ทางผู้บริหารทาง สค. ได้ไปคุยกับผู้บริหารของ พช. ว่าจะเป็นอย่างไร 
หากถามว่าขวัญและกําลังใจ เขาขาดไม่รู้ว่าจะไปพ่ึงใคร หากจัดทุกปีจะได้อะไรหรือไม่ หากไม่จัดเราจะเอา
ข้อมูลไหนไปรายงานระดับประเทศ” 
 ผู้รับประโยชน์ “พัฒนากรมีบทบาทสําคัญ” 
    “การเขียนโครงการฝึกเท่าไหร่ก็ยังไม่เขียนไม่เป็น” 
    “องคก์รสตรีหลักลอย...” 
    “สตรีบางกลุ่มเขียนของบไม่เป็น อยากให้ สค. จัดให้” 
    “การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง” 
        
 ผู้ปฏิบัติงาน “สมัชชาสตรี พอไปประชุมได้หัวข้อระดับจังหวัด คัดเลือกตัวแทนไประดับภาค    
ถึงเวลาไม่มีคนไปก็ไม่เกิดการต่อยอด หรือมีไปแต่ไม่ได้น าเสนอ!!” 
    “อบรมเรื่องสิทธิสตรีก็แค่นั้น ทุกเรื่องบอกหมดแล้ว แต่เขาไม่ทําก็ไม่เกิดผลอะไร 
หากมาวัดตัวนั้น เจ้าหน้าที่ก็ตกหมด” 
    “องค์กรสตรีเราใกล้ชิดกับ พช. ตอนหลังเปลี่ยนมาอยู่กับ พมจ. เป็นการพลิกผัน 
ผู้นํา/พี่เลี้ยง” 
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   “เหมือนมีบ้าน 2 หลัง พอพูดถึงสตรีเขาคิดถึง พช. กระทรวง พม. รับมาแต่ชื่อ     
งบน้อยไม่สามารถกําหนดกิจกรรมได้” 
 
 เจ้าหน้าที่ สค. “การได้ปัญหาของพ้ืนที่ในการทําสมัชชาต้องการกระบวนการที่ยาว มิใช่ปีหนึ่ง
ระดมคนมา ได้ปัญหาทั้งหมดแต่ไม่สามารถนําคนมาได้ หากแก้บริหารไม่ได้ ต้องมาจัดที่กระบวนการทาง
วิชาการ...” 
   “ง่ายที่สุด อาจเป็นแบบสอบถามลงไปเลยในกลุ่มผู้หญิงทุกกลุ่ม” 
   “เรื่องของสมัชชาสตรีมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ามาแสดงสิทธิ แสดงเสียงของตนเอง
ได้ เราไม่มีเวทีสําหรับกลุ่มนี้ หากเราผสมงานวิชาการลงไป เช่น แบบสอบถาม อาจจะได้เสียงของเขามาในเวที
ใหญ่” 
 
การประชุม/ฝึกอบรมและสัมมนาปลูกต้นกล้าความรู้ 
 กิจกรรมหลักๆ อย่างหนึ่งที่พบใน 10 โครงการ คือ การจัดให้มีการประชุม การอบรมในประเด็น
เนื้อหาที่ เกี่ยวกับโครงการ  จนท้ายสุดมีการจัดสัมมนาโดยส่วนหนึ่ งมีความเชื่อว่าจะได้ทั้ งความรู้               
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการรู้จักซึ่งกันและกัน จนอาจเป็นช่องทางหนึ่งของการได้เครือข่ายเพ่ิมขึ้น  
สิ่งที่ได้จากเวทีต่างๆ ให้ภาพที่ชัดเจนของการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญใน       
การน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ได้ ควาวมเห็นต่อการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา มีดังนี้ 
 ผู้ปฏิบัติงาน “การอบรม สัมมนาเป็นโครงการ Top-Down” 
   “ขาดทักษะการถ่ายทอดนันทนาการในการทํางานกับชุมชน” 
   “อยากให้มีหลักสูตรอบรมสั้นๆ เพราะ ศพส.  ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยา” 
   “อยากให้ พมจ. และเจ้าหน้าที่ไปประชุมพร้อมๆ กัน” 
   “การประชุมทําให้ได้ประสบการณ์ รู้จักเครือข่าย” 
   “การอบรมเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ อยากให้เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เข้ามาด้วย 
อบรมในพ้ืนที่ก็ได้” 
   “การอบรมเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ เป็นเรื่องเดิมๆ” 
   “อบรมทีไรก็ได้แต่ผู้หญิงมา ต้องเอาผู้ชายมาด้วย” 
   “อยากให้ สค. สร้างการเรียนรู้ข้ามเครือข่าย...ควรชี้แจงประเด็นในระดับเจ้าหน้าที่” 
   “บ้านพักเด็กเคยเข้าร่วมอบรมค้ามนุษย์ของ สค.” 
   “อยากให้จัดอบรมล้างจิตเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่เครียด” 
   “กิจกรรม บรรยายซ้ําซาก โคตรเบื่อ” 
   “ไปประชุมแทนกันมั่ว บางครั้งรู้หลายๆ เรื่องเหมือนเป็ด ไม่ได้อะไรซักอย่าง” 
   
 ผู้ได้รับประโยชน์ “การฝึกอบรม ถ้าไม่ทําได้ไหม เพราะไม่ได้ผล” 
   “รู้จัก สค. จากสื่อการอบรมผู้หญิงกับการเมือง” 
   “งานสตรีสากลสมัยก่อนให้องค์ความรู้ด้านสตรี เดี๋ยวนี้เอาสตรีออกไปนั่งฟัง ที่เหลือ
ดื่มเบียร์ดื่มเหล้า” 
   “อยากได้วิทยากรอบรมให้ความรู้สตรีเรื่องอาชีพ” 
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   “งานสมัชชาสตรี คนบนเวทีพูดให้เราฟัง จะต้องสะท้อนจากคนข้างล่าง” 
  
 ภาพความคิดเห็นที่มีทั้งทางบวกและลบ เปรียบเสมือนกระจกเงาที่จะท าให้หน่วยงานส่วนกลางต้อง
เร่งทบทวน 
 
ศักยภาพกับการพัฒนาสู่ความเติบโตขององค์กร 
 ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ได้รับประโยชน์ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แสดงทัศนะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะที่เจ้าหน้าที่มีและจ าเป็นต้องใช้ใน         
การปฏิบัติงาน สาระส าคัญจากค าบอกเล่า มีดังนี้ 
 
 1. การเรียนรู้และการเติบโตด้านการบริหารจัดการในภาพรวม 
  - การบูรณาการงานระหว่าง สค. กับพื้นที่ 
   จ านวนโครงการของ สค. ที่ลงไปยังพ้ืนที่มีจ านวนมาก แต่ละส านักก็สร้างงาน คิดโครงการ
แข่งขันการท างาน มุ่งตอบตัวชี้วัดของหน่วยงานย่อยภายใน (ส านัก) มากกว่าภาพรวมของ สค. โครงการ/
กิจกรรมจึงมุ่งไปข้างหน้า ขยายโครงการ (กิจกรรม) ลงพ้ืนที่ หน่วยงานภายในก็ไม่ได้บูรณาการงานระหว่าง
กัน มีโครงการ/กิจกรรมที่น่าจะรวมกันได้ ภาพงานของ สค. ต่อพ้ืนที่อยู่ในลักษณะ “ต่างคนต่างทํา” เช่น 
   “การทํางานด้านสตรีและครอบครัวมี 2 ลักษณะ คือ ตัวเอง เราอยู่ในฐานะคนทํางาน     
มองเรื่ององค์ความรู้ คนที่จับงานจะต้องมีความรู้เข้าใจถ่องแท้ รู้และถ่ายทอดได้ สองมองเรื่องการสนับสนุน
ของ พมจ. ซึ่งมีปัญหา ภายใต้กระทรวง พม. มีหลายติ่งงาน ไม่ร้อยกัน การทํางานไม่เชื่อมร้อยกัน ทําอย่างไร
ให้การทํางานให้เชื่อมกันได้เพราะว่าเปูาหมายของกระทรวงกลุ่มเปูาหมายทุกระดับเหมือนกันและคนทํางานก็
สร้างมาซํ้าซ้อนกัน เวลางานไม่ออกไม่รู้หนุนเสริมอย่างไร ท้องถิ่นไม่ทราบบทบาทของตนเอง” 
 
  - พมจ. : ความไม่ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
   ส านักงาน พมจ. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน สค. โดยตรงประมาณ 2 คน ใน 10 โครงการ 
แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ พมจ. ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น การย้ายงาน ดังนั้นผู้มารับช่วงงานต่อจาก
เจ้าหน้าที่คนเดิมก็รับเฉพาะงานในปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถสืบค้นผลงานที่ท าผ่านมา เช่น  
   “เราเอาแต่จํานวนไม่เน้นคุณภาพ ทุกงานในกระทรวงเน้นจํานวนหมดอยากทํา  บางจังหวัด 
อย่างยุติความรุนแรงจัดสรรเท่ากันหมด ยุติความรุนแรงอยากได้เงินเยอะกว่านี้เพ่ือทําได้หลายๆ กลุ่ม case  
ไม่มีประชาสัมพันธ์  สค.  หารเลขเป็นแต่ไม่ได้ดูความต้องการของพ้ืนที่  เสนอว่าให้ พ้ืนที่ เสนองาน            
เสนองบประมาณไปเอง ปีนี้งบ สค. อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้โอนมาให้ แต่ละจังหวัดน่าจะมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองว่าจะเล่นเรื่องไหน อยากเป็นคนเลือกมากกว่าคนถูกสั่ง กลายเป็นว่าต้องตอบตัวชี้วัดของกระทรวง 
เป็นบางเรื่อง ในพ้ืนที่ไม่เน้นสังคม ของบยาก...ไม่ได้ บางอย่างอยากเล่นแต่เล่นไม่ได้ จริงๆ อยากให้มีก้อนใหญ่ 
จังหวัดอยากดึงเงินมาทํา ไม่ใช่มั่วๆ ทําหมด มันล้นแล้ว 
   เจ้าหน้าที่รู้ปัญหาว่าพ้ืนที่มีปัญหาอะไร แต่กระทรวงส่งทุกงาน เราไม่มีเวลาคิด จริงๆ 
บทบาทของ พมจ. วิเคราะห์สถานการณ์และดําเนินการ แต่เราไม่มีเวลาคิดงาน เราเร่งเบิกจ่ายของ สค. สท. 
พส. งานภารกิจมากเกินจํานวนเจ้าหน้าที่ เขาบอกให้เราทํา เราก็ทําได้ แต่งานในภารกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของพ้ืนที่ไม่ได้ทํา 
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   เงิน สค. น้อยมาก แต่เงินอ่ืนเยอะ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละเรื่องเยอะมาก อย่าง สค. 
ขั้นตอนเยอะมาก เจ้าหน้าที่คนเดียว ขั้นตอนมาก ปริมาณก็มาก อีกอย่างที่หงุดหงิดมากคือด่วนที่สุดทุกเรื่อง 
เราจะต้องทําเพราะว่าเป็นเรื่องบังคับ ทําได้ ...แต่ไม่มีคุณภาพ ไม่อยากทํา งานเราเป็นงานที่ตอบกับสังคม...
ตอบยาก เวลาออกพ้ืนที่หรือไปตามพ้ืนที่อายว่ามาจาก พมจ. ไม่ smart ที่เอาแต่ตัวเลข สักแต่ว่าทํา ไปเหมือน
นินจา รีบไปรีบกลับแทนที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ ไม่มีเวลาเอ้อระเหย  
   งานที่ลงมาของหน่วยงานของกระทรวง/สค. เขาเยอะ กระทรวงเรางานเยอะแล้วยังไม่ทํา 
MOU กับเขาอีก ไม่เห็นใจลูกน้องในต่างจังหวัด เสนอว่าเป็นภารกิจหลักๆ อยากขอกลั่นกรองงานที่ลงมา 
พมจ. อยากทําเรื่องนี้ตอบยุทธศาสตร์จังหวัด อยากมีสิทธิ์ทํามากกว่าจะถูกยัดเยียดให้ทํามาก และมีงานตาม
กระแส งานอะไรก็ไม่รู้งานตามกระแส เจ้าหน้าที่ พมจ. ก็น้อย งาน พมจ. ถูกยัดเยียดเต็มที่ บางงานไม่อยากได้” 
   “ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว        
ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นทางผ่านจากเครือข่าย มา พมจ. และไปที่ สค. อยากให้
เจ้าหน้าที่มีทักษะ ไม่ใช่องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว 
   ทักษะด้านวิทยากรถ่ายทอดเพ่ือไปถ่ายทอดต่อในพ้ืนที่ รวมทั้งสันทนาการในกระบวนการ
เดียว ในการติดต่องานในพ้ืนที่จะต้องเป็นวิทยากร สันทนาการไปด้วยในตัว เคยเจอช่วงว่างจะเอาอะไรมา
แทรกดี” 
   “การพัฒนาองค์ความรู้มีน้อย การขยายระดับพ้ืนที่ไม่เต็ม ภาคีในพ้ืนที่ยังไม่รู้ เช่น พยาบาล 
ตํารวจ ท้องถิ่นที่ไม่ใช่คนปฏิบัติงานไม่รู้ ข้อจํากัดของความเป็นเพศหญิงชาย คือ อย่างเราทํางานเป็นผู้ชายไป
พูดเรื่องครอบครัวกับผู้หญิงจะจํากัด case ที่มีปัญหาเราอาศัยสหวิชาชีพช่วยเหลือในการสืบข้อเท็จจริง” 
   “พมจ. ไม่มีเจ้าหน้าที่ สค. ในระดับพ้ืนที่ ข้าราชการเป็นอัตรากําลังไม่เพียงพอและการเติม
เต็มความรู้ของพนักงานท้องถิ่น ปัญหาหนึ่งของงานสตรี คือ กพสอ. กพสต. ขึ้นกับพัฒนาชุมชน หลายเรื่องที่
พัฒนาชุมชนไม่รู้เรื่อง หากก้าวไปกว่าเขาๆ ก็ไม่รู้เรื่อง เราอยากขยายงานฐานล่าง...ยากมาก หากประสานงาน
คุณเป็นใคร ไม่ใช่ตําแหน่งที่เขา OK เปรียบเทียบกับ อสม. ชื่นชมกับการเดินทางของ อสม. ได้ 600 บาท/
เดือน ทําให้เราทํางานฝืดเยอะ เขาสวมหมวกหลายใบ หากเกิดการประชุมพร้อมกันเขาไปประชุม อสม. 
เพราะว่าเขามีเงินเดือน” 
 
 2. วิทยากรกระบวนการท ากิจกรรมใน ศพค. 
  องค์ความรู้ เทคนิค การท างานด้านครอบครัว กลุ่มผู้รับประโยชน์ยังอ่อน แม้แต่ครอบครัวตัวเอง
ก็ยังมีปัญหา พ้ืนที่จึงต้องการให้มีวิทยากรกระบวนการ เช่น  
  “ตอนที่ทําเวทีเราเอาวิทยากรลงไป ปรากฏว่าเราไม่ได้เปูา อยากได้เทคนิคการเป็นวิทยากร
กระบวนการ เห็นชัดว่าตอนทําเวทีเอาวิทยากรไปทํากิจกรรม ปรากฏว่าการนําไปสู่เปูาหมายจริงๆ ไม่ได้   
หากสนับสนุนวิทยากรกระบวนการไม่ได้ มีทางออกอีกอย่างคือ ใช้บริการของอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการอิสระ 
เพราะว่าเราไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านพอ อย่างสาธารณสุขเขาเก่งในเรื่องของการวางแผน
ครอบครัว พมจ. ไม่ต้องลงลึก เพียงแต่สร้างการปรับเปลี่ยนความคิดของคน เสนอประเด็นเทคนิคการสร้าง
วิทยากรกระบวนการ เดิมเคยทําทีมวิทยากรกระบวนการจังหวัด ได้ไปเติมความรู้ กลับมานํามาใช้ประโยชน์ใน
ระดับพ้ืนที่ เรื่องการสร้างกระบวนการ อยากจะได้ฟ้ืนตัว อยากได้โครงการนี้กลับมา ไม่จําเป็นต้องข้าราชการ 
อพม. มีเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ อยากได้เอาเครือข่ายและบุคคลในพ้ืนที่ที่มีเวลาให้เรา” 
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 3. ทักษะการท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  สค.มีการจ้างงาน “พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว” ประจ าอยู่ที่ส านักงาน พมจ. จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้จบใหม่เป็นอัตราจ้าง เรียกว่า    
“จ้างทําของ” พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการอบรมโครงการส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะได้รับ “บัตร
พนักงานเจ้าหน้าที่” พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่า งานของ พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อน ต้องประสานงานกับหลายหน่วยตั้งแต่ครอบครัว ต ารวจ ศาล อัยการ แพทย์ นักจิตวิทยา และ 
นักสังคมสงเคราะห์ได้รับความร่วมมือบ้างหากเขาเข้าใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการท างานกับกรณีที่
มีปัญหาซ้ าซ้อน ถูกคุกคาม มีความเสี่ยงต่อการถูกข่มขู่จากผู้กระท าความรุนแรง พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
รู้สึกไม่มั่นคงในการท างาน เมื่อสอบได้ก็ไป จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ศูนย์ปฏิบัติการฯ          
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ใหม่เข้า -ออกและส่งอบรม เมื่อส่งอบรมกลับมาปฏิบัติงานไม่นานก็ได้งานใหม่            
ทุนคนท างานของศูนย์ปฏิบัติการฯ จึงมีน้อย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาคน
ให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องจึงส าคัญมาก 
 
 4. ความคาดหวังของพ้ืนที่ต่อเจ้าหน้าที่ของ พมจ. สูง 
  เสียงสะท้อนของเวทีสนทนากลุ่มต่อการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว พบว่า พ้ืนที่มีความ
คาดหวังสูง ดังเสียงสะท้อนที่ว่า 
  “อยากให้เจ้าหน้าที่มีทักษะ ไม่ใช่องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว จากประสบการณ์ที่เกิดบางทีเรา
คาดหวังสูง แค่เริ่มต้นเขาก็ผิดหวัง ความสนใจลดลง 
  เสนอว่ามีหลักสูตรสั้นๆ อบรมและได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อไปทํางานได้ แต่บัตรประจําตัวกว่าจะ
ได้ใช้เวลานาน ทําให้การทํางานติดขัดและเก่ียวกับการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่”  
 
 5. ความต้องการพี่เลี้ยงทางวิชาการในระดับพื้นที่ 
  พ้ืนที่บางแห่งสนใจที่จะท างานด้านสตรีและครอบครัว แต่ขาดองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
คณะท างานด้าน ศพค. จึงต้องการพ่ีเลี้ยงวิชาการในพ้ืนที่ เนื่องจากงานของ สค. ส่วนใหญ่มีหนังสือ มีกรอบ
งานลงมายัง อบต. แต่ส านักงาน พมจ. ไม่สามารถส่งเจ้าที่ลงมาต าบลได้ ขณะที่ อบต. ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง
จึงต้องการ “พ่ีเลี้ยงทางวิชาการ” และให้ อพม. เป็นภาคีท างาน บทบาทของพ่ีเลี้ยง เช่น ช่วยคิด ช่วยแนะน า 
ให้ความรู้กับคณะท างาน ศพค. ก็จะดี 
 
 6. เป้าหมายอยู่ท่ีปริมาณหรือคุณภาพ 
  ภาพรวมพบว่าการด าเนินงานของ สค. เรียกได้ว่า “ทําเสร็จแต่ไม่สําเร็จ” เนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้  
การสนับสนุนมุ่งท างานเพ่ือให้จบกระบวนการแต่ไม่ได้กระบวนการ การด าเนินงานโครงการเน้นปริมาณ 
(จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ) มากกว่าคุณภาพ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญด้านเด็ก สตรีจะต้องผ่าน
กระบวนการอบรมให้มีอ านาจพอที่จะควบคุม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ด้านสตรี จะต้องมี
หลักสูตรรองรับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ พูดกันมานานแต่ยังไม่เกิด 
   “อยากเห็นว่าไปทําเรื่องครอบครัว จะต้องผ่านประกาศ อบรมเรื่อง พ.ร.บ. อะไรบ้าง” 
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   “ศพส. ประสบปัญหามากที่สุด เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่แต่ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ พอประสบ
ปัญหาจะไปดูแลอย่างไรเพราะไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ เราก็จะต้องประสาน ส่งต่อ ไม่มีอะไรที่จะรับประกันให้
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่” 
 
 7. ระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานของ สค. / พมจ. 
  ระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานของ สค. / พมจ. ในช่วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2551-2553) ใน 10 
โครงการยังขาดอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า สค. พยายามสร้างโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลของผู้ถูกกระท าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว แต่ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการจัดเก็บ การรายงาน
ผล การน าข้อมูลจากรายงานมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป เช่น  
  “ระบบฐานข้อมูลไม่ work เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปประชุม แต่ละจังหวัดสะท้อนว่ามันหลุดบ่อย
หลุดจาก mail หรืออาจจะไปอยู่ท่ีตัวระบบหลัก เวลามาทํามีปัญหามาก โปรแกรมน่าจะง่ายกว่านี้ ไม่ link คีย์
ข้อมูลไม่ครบก็ไม่สามารถทําอะไรได้ และท่ีสําคัญไม่มีเลข 13 หลักของผู้ถูกกระทําหรือถูกกระทํา การลงข้อมูล
ทําแต่ไม่ค่อย update ใน 1 ปี จะต้องรายงาน 3 เดือนครั้ง ที่รายงานและที่กรอกไม่ค่อย update และไม่ได้
กรอกบ่อย ตัวรายงานเป็นข้อมูลจริงที่ส่งไป เราเองไม่ได้ทํางานหน้าเดียว ข้อมูลจริง 3 เดือนครั้ง ส่งไปอยู่แล้ว
ทําให้เราเดินเร็ว” 
 
 8. การบูรณาการวิธีคิด วิธีการท างานเข้าด้วยกัน 
  ภาพรวมหลักพบว่า การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวยังขาดการบูรณาการตั้งแต่วิธีคิด
ร่วมกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แต่หน่วยงานภายในตั้งแต่ระดับกรม กอง ส านัก ฝ่ายก็ไม่ได้มาคิด
ร่วมกันในงานด้านนี้ เช่น ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.) กับส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ สท.
ยังมีส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน มีงานสภาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับ    
การท างานกับ ศพค. ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ มีงานคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการค่ายครอบครัวที่ผู้สูงอายุจะมีบทบาทการดูแลเด็ก เยาวชนในครอบครัว 
  “โครงการศูนย์ พ.ร.บ. มีปัจจัยที่ไม่สามารถทําให้บูรณาการกับงานอ่ืน คือ กลุ่มเปูาหมาย       
การอบรมเกี่ยวกับคนอ่ืน เจาะจงกลุ่มเปูาหมาย เป็นงานเฉพาะ ไม่สามารถบูรณาการได้กับงานอ่ืน เช่น 
บางอย่างอบรม แตบ่างอย่างมาก่อนอบรม พ.ร.บ.” 
  “งาน พ.ร.บ. บูรณาการได้กับทั้งงานอ่ืน ปีแรกๆ อบรมทีมสหวิชาชีพ คนที่รู้กฎหมายมาแล้ว     
ปีต่อไปเป็นกลุ่มเปูาหมายทั่วไป ปีแรกเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” 
  “บูรณาการ คือ การให้ความรู้ พ.ร.บ. ทุกคนจะต้องรู้ พ.ร.บ. สามารถบูรณาการในกิจกรรมยุติ
ความรุนแรง บูรณาการกับวันสตรี บูรณาการกับงานอื่นๆ ได้ แต่ที่บูรณาการกันไม่ได้คือ การอบรม” 
  “เนื่องจากเราไม่ได้บูรณาการร่วมกัน ของ สค. มีความพยายามหลายปีเชิญประชุมก่อนส่งไปให้
จังหวัด สิ่งที่เห็นทุกกองและสํานัก ไม่มาเปิดใจ เราน่าจะมีบูรณาการกันอย่างจริงจัง...พอบอกว่า สค.        
เป็นหน่วยในการกําหนดนโยบาย กลไก เรื่องสตรีและครอบครัว เราทําตามบทบาท ภารกิจของเราหรือยัง” 
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 9. ความแตกต่างของบริบทพื้นที่  
  บริบทจังหวัด บริบทชนเผ่า/ชาติพันธุ์ บริบทท้องถิ่น แต่ละจังหวัดจะมีประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรมชนเผ่าที่แตกต่างกันแฝงอยู่กระจายทุกจังหวัด บริบทของจังหวัดที่ไม่เหมือนกัน สค. ควรจัดท าแผน
ที่ทางสังคม (Social Mapping) เพ่ือวิเคราะห์บริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจน เช่น 
  จังหวัดในเขตปริมณฑลของ กทม. : จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม เป็นเขต
เศรษฐกิจดี มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาหางานท า ประชากรแฝงมีจ านวนมาก รวมทั้งแรงงานต่างด้าว 
  จังหวัดท่องเที่ยว : จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และ สงขลา มีขนาดพ้ืนที่ จ านวนประชากร จ านวน
อ าเภอรับผิดชอบต่างกันมาก เช่น จังหวัดภูเก็ต มี 3 อ าเภอแต่มีประชากรแฝงที่เป็นนักท่องเที่ยวจ านวนมาก
เช่นเดียวกับจังหวัดชลบุรี การท างานของจังหวัดท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องครอบครัวต่างวัฒนธรรมที่เป็นหญิงไทย
แต่งงานกับคนต่างชาติ เป็นต้น 
  “บริบทของพ้ืนที่ต้องให้ความสําคัญ เรียกร้องเขาจะต้องสนับสนุนเขาด้วย เรื่องขวัญกําลังใจ ซึ่งมี
เพียงพอ แต่หาทรัพยากรมาให้ครบ หาตัวละคร ดูปัญหาของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ไปประชุมกับ พมจ.
หลายๆ จังหวัด การทํางานเขาง่ายๆ ไม่เหมือนจังหวัดภาคใต้ อย่างภูเก็ตเขามาประชุมเขาเสียรายได้เท่าไหร่ 
อย่างประชุมหอพักมาประชุมไม่ถึง 10 คน เพราะว่าเวลาเขามีค่า ไม่ยอมจ่ายค่ารถเพ่ือมาฟังประชุมเราทั้งวัน” 
 
 10. การสร้างภาวะผู้น ากับองค์กรสตรี/องค์กรเครือข่าย/ ศพค. 
  จุดท้าทายการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของ สค. ให้ประสบความส าเร็จ คือ การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าองค์กรสตรี องค์กรเครือข่ายและคณะท างาน ศพค. พบว่า ผู้น าด้านสตรี/            
ด้านครอบครัวของแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆ ที่ท างานมานาน จึงท าให้ภาพลักษณ์งานของ สค. กับ 
พมจ. ดูเสมือนอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกัน คนท าเดิม ภาคีเครือข่ายเดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้น าสตรีหรือ
ผู้น า ศพค. การขยายฐานผู้น าแนวนอนยังท าได้น้อย ส่วนใหญ่ผู้น าด้านสตรีและครอบครัวยังมีจ านวนน้อย   
ถ้าเป็นผู้น าสตรีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับบน (จังหวัด) มากกว่าระดับอ าเภอและระดับต าบล ขณะที่ประธาน 
ศพค. (หากเป็นผู้น าการเมืองท้องถิ่น เป็นนายก อบต.  ด้วย) งานของ ศพค. ก็สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ แต่ยังพบจ านวนน้อย ท าอย่างไรที่จะให้ผู้น าท้องถิ่น (ประธาน ศพค.) ขยาย/สร้างผู้น า
ใหม่เพิ่มข้ึน ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการเป็นผู้น าให้กับองค์กรสตรี/องค์กรเครือข่าย/ศพค. 
 
 11. ผู้น าสวมหมวกหลายใบ 
  ผู้น าองค์กรสตรี/ผู้น าองค์กรเครือข่าย/ประธาน ศพค. ส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครในชุมชนที่
ท างานให้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และองค์กรชาวบ้าน ผู้ น าส่วนใหญ่จึงมี
ทุนทางสังคมผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรภาครัฐหลายเรื่อง ผู้น าลักษณะนี้จะมีการบริหารจัดการ วางแผน
การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ได้ดี มีความสามารถใช้งบประมาณร่วมกันกับโครงการ
อ่ืนๆ เข้าลักษณะ “ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว” เมื่อจบงานก็แบ่งๆ รายงานผลให้หน่วยงานไป ท างานแบบ 
WIN-WIN ถูกใจทั้งคนจัดและคนร่วมงาน 
 
  12. เพิ่มคุณภาพงาน ศพค. 
   ศพค. เป็นเรื่องที่มีการกล่าวขวัญของคณะท างาน ศพค. เป็นอย่างมาก หลายพ้ืนที่ไม่เห็นด้วย
กับการจัดตั้ง ศพค. แบบเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เพราะเห็นว่าจัดตั้งได้ครบแต่ก็จะหายไป หลายพ้ืนที่ก็จะเห็นว่า 
สค. ควรสรุปและทบทวนตนเองต่อการจัดตั้ง ศพค. ควรเพิ่มคุณภาพ ศพค. เป็นเป้าหมายสูงสุดของ ศพค. 
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ส่งเสริมให้ ศพค. พ่ึงตนเอง เจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง สร้าง ศพค. ให้มีความยั่งยืน ท าอย่างไรให้ อปท. ยอมรับ 
หากเป็นไปได้ สค. น่าจะน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาช่วยต่อยอด ศพค. เช่น โครงการ      
โตโยต้าถนนสีขาว เอไอเอสสานรักครอบครัว ให้ภาคธุรกิจเอกชนท าทั้ง 4 ภาค สค. จะได้ไม่เสียงบประมาณ 
ท า MOU กับองค์กรธุรกิจเอกชน เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ปตท. สค. ก็ไม่เหนื่อยแต่มีพลังขับเคลื่อน
ต่อสังคมเพ่ิมข้ึน เสียงสะท้อนจากเวทีที่น่าสนใจ เช่น  
   “คณะกรรมการศูนย์อยากให้มีตัวตนจริงๆ ที่มาทํางานในโครงการจริงๆ เอาชื่อมาเฉยๆ ให้
ครบ 15 คนไม่ชอบ อยากให้มีชื่อและคนทํางาน คัดจากพ้ืนที่ก็ได้” 
   “น่าจะเป็นภารกิจของกระทรวง เป็นภารกิจหลัก ให้ผู้ใหญ่ไปคุยกันระหว่าง พม. กับ
มหาดไทย ควรมีนโยบายระหว่าง พม. กับกรมปกครองท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นงานภารกิจ ศพค. เป็นภารกิจที่ 
อปท. จะต้องทํา ไม่เช่นนั้นคณะกรรมการไม่ทํา หากเห็นผลสัมฤทธิ์จะต้องให้กรมส่งเสริมฯ ทํา เพราะว่า
จะต้องมีการติดตาม บางที่คิดว่าไม่ใช่งานของเขา ผลงานไม่ได้ ทําไมจะต้องทํา ให้ผู้ใหญ่ข้างบนไปคุย” 
 
 13. การจัดวางระบบให้องค์กรสตรี/ศพค. ขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ 
  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) บางแห่งที่มีคณะท างานเข้มแข็งเริ่มมีการจด
ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) ซึ่งจะท าให้องค์กรสตรีมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน       
ไม่จ าเป็นต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่องค์กรสตรี/ศพค.  ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจต่อขั้นตอนการขึ้นทะเบียนองค์กรในลักษณะดังกล่าว 
 
 14. การจัดวางระบบงบประมาณการด าเนินงานของ สค. 
  เสียงสะท้อนจาก 18 เวที พบว่า กลุ่มผู้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ สค. ให้น้อยมาก โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทขึ้น
ไป งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายในเชิงพ้ืนที่ ปีแรกของการเริ่มต้นงาน คนสนใจแต่
เงินหมด ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่บางโครงการได้รับความสนใจจากคนในพ้ืนที่ เช่น โครงการ
ค่ายครอบครัว บางพ้ืนที่ครอบครัวอยากเข้าร่วมแต่งบประมาณไม่พอ จึงจัดได้เพียง 10-20 ครอบครัว        
การขยายผลต่อในพ้ืนที่ก็ไม่เกิดพลังการขับเคลื่อนที่จะน าผลการเรียนรู้จากครอบครัวดังกล่าวสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในพื้นที่ได้ 
  การจัดการงบประมาณจึงส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มผู้รับประโยชน์ 
หาก สค. มีการบูรณาการงาน งบประมาณภายใน สค. และกระทรวง พม. ได้ก็จะท าให้โครงการบางโครงการ
จัดร่วมกันได้ เช่น โครงการสภาเด็กและเยาวชนก็ดึงครอบครัวมาร่วม เช่นเดียวกับโครงการ ศพค. ก็ดึงตัวแทน
สภาเด็กและเยาวชน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุในชนบทส่วนใหญ่รับภาระการดูแลเด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว) โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด เป็นโครงการที่ตอบสนองกับความต้องการของคน
ในชุมชน อบต. วัด โรงเรียนและครอบครัวบูรณาการกับโครงการผู้สูงอายุของ สท. ได้  
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  ภาพที่ 5.1 เสียงสะท้อนจาก 18 เวทีต่องบประมาณ 

 
   
 
  เสียงสะท้อนต่องบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว เช่น 
  “เวลาจัดอะไรอยากให้ยั่งยืน จะต้องมีความต่อเนื่อง เหนื่อยในการหางบประมาณมาดําเนินงาน 
เงินเป็นเครื่องมือแต่จะต้องมีเครื่องมือให้คนทํางานหล่อลื่น คนพอทําเสร็จหากไม่ต่อเนื่อ งก็จะลืม ปัญหาคือ 
ทําๆ ดูแลกันดี ซักพักก็ไปอีกแล้ว เหนื่อยจนล้า บางทีทําแล้วท้อ รัฐก็ให้เงินมาจังแต่เราทําแล้วไม่คุ้มกับเงินที่
ได้มา” 
  “เงินน้อย ทําให้เยาวชนเข้ามาร่วม อยากให้สนับสนุนงบเพ่ือให้เยาวชนทํากิจกรรมเข้าอบรมหาก
ได้ทํากิจกรรมร่วมกันจะทําให้เกิดความรัก นอกจากนี้อาจเสริมด้วยฝุายสาธารณสุขที่ให้ความรู้ เรื่อง          
การตั้งครรภ์ เยาวชนบางคนไม่รู้เรื่อง พอได้ความรู้ทําให้เกิดการกระตุ้นเป็นการดี อยากให้ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนให้กับกลุ่มเยาวชนในประเด็นนี้เพื่อได้รับความรู้มากๆ ศพค. เงินโอนผ่าน อบต. กว่าจะเอาเงินออกมา
ได้ยากมาก เงินน้อยเหมือนเป็นภาระให้กับเขา เขาเองเขาก็ไม่อยากรับผิดชอบ เงินโอนเป็นปีๆ หรือว่าค้างปี 
เขาไม่บอกประธาน ศพค. ว่ามีเงิน ศพค. โอนไป สาเหตุเพราะเจ้าหน้าที่ อบต. มารับเช็คจาก พมจ. และไม่
ผ่านเรา บาง ศพค. เป็นปัญหายังเบิกจ่ายเงินไม่ได้เลยในงวดแรก ทําให้ยังไม่สามารถดําเนินการ” 
  “การเงินไม่เพียงพอ เป็นเชื้อให้ ศพค. ท้องถิ่นดําเนินการสมทบต่อไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ หากเป็นขั้วการเมืองที่ต่างกันจะยาก” 
 
 บทเรียนรู้และการพัฒนาของ สค. คือ การใช้ทุนคน ทุนข้อมูลชุมชน (บริบทพ้ืนที่) ทุนองค์กรสตรีและ
ครอบครัว ขับเคลื่อนงานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

งบประมาณ 

งบน้อย ตั้งไว้เท่านี้ ท าตามกรอบ 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่มาก 

เงินเป็นเครื่องมือต้องท าให้
คนท างานหล่อลื่น 

งานควรต่อเนื่อง บางทีก าลังเริ่ม
แต่ไมม่ีเงิน งานก็หยุด 

ประมาณไม่ควรใหเ้ท่ากัน พื้นที่
ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน 

ควรเป็นเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 
ก าหนดช่วงเวลาและงบ 

ศพค. ควรเป็นงบอุดหนุน สะดวกต่อ 
อบต. เบิกจ่าย 





โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว | 49 

บทที่ 6 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวที่ได้จาก
การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ของ สค. ในเวทีการสนทนากลุ่ม เมื่อน ามา
ประมวลและวิเคราะห์ร่วมกันแล้วสามารถฉายให้เห็นภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การก าหนดทางเลือกกลยุทธ์       
การท างานและการพัฒนางานต่อไป สาระส าคัญของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 การที่ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ สค. มีโอกาสได้ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก
ผ่านมุมมองของแต่ละฝ่าย ส่วนหนึ่งท าให้เกิดการทบทวนการปฏิบัติงานการคาดหวังว่าอุปสรรคต่างๆ จะได้รับ  
การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และความรู้สึกสบายใจที่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ซึ่งอัดอ้ัน  อันเนื่องมาจาก
ข้อขัดข้องทั้งหลายจากการท างาน ปัญหาอุปสรรคส าคัญสามารถจัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ปัญหาเรื้อรัง ในที่นี้ คือ ปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสตรี ครอบครัว 
ซึ่งเกิดขึ้นมานานและยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ต้องการ “พลัง” ในการแก้ไข รวมทั้งไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถจัดการได้ ท าให้ทุกครั้งเมื่อถามถึง
ประเด็นปัญหา/ข้อขัดข้องในการท างาน ปัญหาที่ถูกหยิบขึ้นมา ได้แก่ 
  1.1 งบประมาณ ประเด็นปัญหามีตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งผู้รับประโยชน์มี
ความเห็นว่า “น้อยนิด” ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการอย่าง
ง่ายๆ ใช้หลักคณิตศาสตร์ “หารแบ่ง/หารยาว” ก็เพียงพอแล้ว ขาดการค านึงในบริบทแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น
ขนาดประชากร ลักษณะพ้ืนที่ ความต้องการ ความพร้อมของพ้ืนที่  ความสามารถในการระดมทุน ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้แม้ว่าจะถูกหยิบยกมาทุกๆ เวที และ สค. พยายามที่จะเร่งแก้ไขแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้
ลุล่วงได้  
   “จากปัญหาการเบิกจ่าย พยายามหาแนวทางช่วย ท าหนังสือไปที่มหาดไทย ขึ้นอยู่กับ อปท. 
ว่าจะช่วยมากน้อยแค่ไหน” 
   “ลักษณะงบเบิกจ่ายแทนกัน ส่วนราชการไม่สามารถไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นข้อจ ากัด ทุกอย่างส่งผ่านที่เป็นหน่วยราชการเหมือนกัน” 
   “หากแก้ไขจะต้องแก้กฎหมายประเทศ หากเอางบลงพ้ืนที่เป็นไปได้หรือไม่เอางบลง อปท.
โดยตรงหรืออาจยกร่างงบใหม่ ไม่ใช่ส่วนราชการแต่เป็น อปท.” 
   “ศพค. มีงบสนับสนุนต่อเนื่อง เราท ากิจกรรมปีละ 10,000 บาท หากไม่ได้งบจากที่อ่ืนมา
เพ่ิมได้กิจกรรมเดียว จากท่ีลงไปสัมผัสในพ้ืนที่มองว่าส่วนใหญ่ที่มี อปท. มาเล่นด้วย มีการท ากิจกรรมต่อเนื่อง 
ประเด็นกรณีการเบิกจ่ายเงินเป็นกรณีท่ี อบต. ไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของเขา บางที่เห็นว่างบเบิกไม่ได้” 
   “มีการชี้แจง พมจ. ในการเลือกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่สอบถามความพร้อมของพ้ืนที่ มีเสียงสะท้อน
จากพ้ืนที่เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ จะต้องผ่าน อบต. หากเข้ากันได้สามารถเบิกได้ง่าย หากคณะท างานกับ 
อบต. เข้ากันไม่ได้ การเบิกจ่ายก็มักมีปัญหา” 
   ประเด็นนี้สอดคล้องกับการโอนตรง ค่อนข้างมีการสะท้อนมาเยอะว่าอยากให้โอนตรงที่ 
ศพค. กว่าเราจะได้เงินมายากมาก หากทุกวันนี้ พ้ืนที่จะท าอะไร จะเอาเงินมาได้อย่างไร บางพ้ืนที่ ศพค. 
ท างานแต่ติดขัดที่ อบต. เขาก็สะท้อนมาที่นี่ 
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   สมัชชาครอบครัว 
   “ให้งบประมาณเท่าๆ กันทุกปี งบประมาณทั้งหมดให้จังหวัดละ 1.1 แสนบาท ประมาณ     
8 ล้านกว่าบาท เราได้มา 13 ล้าน เหลืองบด าเนินการไม่กี่ตังค์ ให้เขาไปบริหารจัดการกันเองทั้งสมัชชา
ครอบครัวและวันครอบครัว มีหลักเกณฑ์ให้เขาด าเนินการ” 
   “เงินอุดหนุนจัดสรรงบลงพ้ืนที่  ดูจ านวนอ าเภอและจัดสรรตามจ านวนอ าเภอ เช่น 3-5 
อ าเภอ 8 หมื่น การติดตามผลจะดูตอนที่เขาส่ง สค. 2 มาให้เราหรือไม่เขาก็โทรมาบอกว่าเอาแต่กลุ่มเดิม เราก็
จะโทรไปที่ พมจ. และใช้ผลจากการประเมินผลว่าต้องการให้ต่อเนื่องและส ารวจความต้องการว่าเอาไปท า
อะไร เช่น อาชีพ ต้องการมาก แต่หลักการหรือตามระเบียบให้ไม่ได้ ให้ในกรอบการท างานด้านสตรี          
เป็นข้อยกเว้นในการท างาน” 
   “มาจากยุคแรกๆ ที่มาตั้งแต่ปี 2546 เขาใช้วิธีนี้ด าเนินการมาเรื่อยและคิดว่าสมเหตุสมผล 
บางพ้ืนที่มีปัญหาก็จะจัดสรรงบเพ่ิมให้ หรือหากพ้ืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเขาก็สามารถขอเข้ามา มีงบประมาณ 
1 ล้านบาทและตั้งแต่มาจับงาน เงินอุดหนุนมีเรื่องอาชีพมาเรื่อยๆ ปี 53 ไปเรื่องสุขภาพเยอะเราก็ไม่ให้
เหมือนกัน” 
  
   โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและครอบครัว 
   “ที่มาของโครงการเดิมทีเดียวจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัว   
4 ภาค เราพัฒนาศักยภาพแล้วน่าจะให้สตรีแสดงฝีมือหรือท าด้วยตนเอง คิดว่าในปี 52 มีการคัดเลือกลุ่มสตรี
เข้มแข็ง ให้เงินไปพัฒนาศักยภาพสตรี โดยให้สตรีไปท าเอง การโอนเงินไปที่จังหวัดๆ เป็นที่ปรึกษา การจัดหา
กลุ่มสตรี การท าอะไรกลุ่มสตรีด าเนินการเอง ตัว พมจ.  เป็นพ่ีเลี้ยง ใช้ชื่อ ‘โครงการขยายผลเสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งเครือข่ายสตรี’ ได้ 4 จังหวัดๆ ละ 5 หมื่น พอลงไปติดตามผล เห็นว่าได้ผลดี กลุ่มสตรีได้แสดง
ฝีมือ ได้แสดงพลัง พัฒนาตัวทีมงาน ปีถัดมาจัดเป็นงบประมาณมา ปี 53 ได้ 8 จังหวัดๆ 8 หมื่นบาท เป็นงบ
บริหารจัดการ 5 พันบาท ประสาน เชื่อมโยง เงินลงจังหวัดและให้กลุ่มสตรีด าเนินการ ปี 53 ใน 8 จังหวัด    
ไปตามได้ 4 จังหวัด ไม่สามารถลงได้ครบทั้ง 8 จังหวัด เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบและเวลา ปี 54 ได้งบเพ่ิม
ขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง เป็น 12 จงัหวัด การด าเนินการผลที่ออกมากลุ่มสตรีค่อนข้างพอใจที่เขาได้ท าอะไรตามที่เขา
ต้องการ การเสริมสร้างจังหวัดที่ได้เขาสามารถดึงจากอ าเภอขึ้นมา เชื่อมกับปี 55 ที่ฝ่ายแผนเห็นว่าได้ผล    
ของบเพ่ิมขึ้น กลุ่มเครือข่าย งบปี 55 ประมาณ 15 ล้านแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ จัดเตรียมคู่มือไว้ระดับ
หนึ่ง” 
 
   โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง 

   “งบประมาณเป็นงบด าเนินงาน สั่งเบิกจ่ายแทนกันไปที่ พมจ. รูปแบบการท างานด าเนินงาน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 75 จังหวัด 152 ชุมชนๆ ละ 30 ครอบครัว จ านวนเงิน 4 ล้านกว่าบาท พ้ืนที่เหมือนกันคือ 
พ้ืนที่ใหม่ ประมาณ 3.5 หมื่น พ้ืนที่เดิม 2 หมื่น การท างานเน้นการด าเนินงานด้านศาสนา ประเด็นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เดือนละ 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายครอบครัวในชุมชน พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ให้ พมจ. คัดเลือก มองว่า พมจ. 
รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี พอท าเสร็จให้ พมจ. รายงานผลมา” 
 

   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว 

   “จัดสรรเงินให้จังหวัดด าเนินการค่ายครอบครัว จัดสรรงบให้ทุกจังหวัดๆ ละ 6 หมื่น 
กลุ่มเป้าหมายจากพาลูกจูงหลานและ ศพค. การคัดเลือกของจังหวัดให้ทางเจ้าหน้าที่ พมจ.  คัดเลือกว่าใช้
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กลุ่มเป้าหมายจาก ศพค. ไหน พ้ืนที่ไหน ก าหนดว่าจังหวัดที่จะจัดประกอบด้วย 35 ครอบครัว 100 คน สค.
ก าหนดกรอบว่าจัดรูปแบบกิจกรรม 2 วัน/1 คืน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ มีการสะท้อนกลับว่างบน้อย 
กลุ่มเป้าหมายเยอะ รูปแบบกิจกรรมอยากให้ สค.คิดว่าเป็นรูปแบบไหน เพราะว่าส่วนใหญ่ออกมาเป็น   
สันทนาการ ปี 53 ท าเป็นร่างหลักสูตร ก าหนดจังหวัดน าร่อง 6 จังหวัดๆ 1 แสนบาท คัดจาก ศพค. ที่เข้มแข็ง
และพาลูกจูงหลาน และต้องได้รับเงินเพ่ิมจาก อบต.  และขยายผลต่อไป ปี 53 ที่ได้ด าเนินการผ่านมา          
มีหลักสูตรคู่มือค่ายครอบครัว”  
 

   วันสตรีสากล/สมัชชาสตรี 
   “จัดสรรให้จังหวัด สตรีสากล 2 หมื่นหรือสมัชชาสตรี 3 หมื่น จากการรายงานพบทุกครั้ง
เรื่องงบประมาณน้อยไม่พอ ท าให้จัดได้กิจกรรมเล็กๆ เราก็เสนอรายงานทุกปี ก็เป็นเหมือนกันทุกปี ไม่แน่ใจว่า
หากเรามองว่ามีประโยชน์มากหากเราได้งบเพ่ิม หากคิดว่ามีประโยชน์น่าจะพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย
และศักยภาพ อาจจะมีส่วนหนึ่งอย่างเครือข่าย มีงบกลางเราช่วยเขา ทุกปีเขาก็ขอมาแต่ไม่สามารถจัดสรรให้” 
 
 1.2 กระบวนการด าเนินงาน ได้รับการสะท้อนจากเวทีว่ามีลักษณะเป็น Top-Down คิดโครงการ 
โดยขาดการมีส่วนร่วมจากจังหวัดและพ้ืนที่ “ส่งเงิน ส่งงาน” ลงมาปีละหลายๆ โครงการ เป็นโครงการเล็ก
โครงการน้อย “ยิบย่อย แตกกระจาย” ท างานยาก ก าหนดกรอบ กฎเกณฑ์ ตัวชี้วัด แบบรายงาน ซึ่งระบุว่า 
“มาก” “มาเป็นปึก” “เขียนไม่ทัน” “ทวงจนเบื่อ” 
  “ปีที่ผ่านมา ปี 53 จังหวัดที่ไม่ได้จัดหรือไม่ได้รายงานเขาบอกว่าจัดแล้วยังไม่ได้รายงาน เราแก้ไข
โดยการเสนอปลัดถึงจังหวัดที่จัดและไม่จัด” 
  “ที่จัดมาส่วนใหญ่เขาเน้นบูรณาการ ส่วนที่ไม่รายงานไม่ทราบ” 
  “สมัชชาสตรีกระชั้น ไม่สามารถรายงานได้ทัน คนที่มาเราก็บอกเขาไป เราก็ให้เขาแจ้งผลให้แก่
คณะกรรมการ” 
  ส าหรับเรื่องการนิเทศงาน เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดหรือที่เกี่ยวข้องทราบว่ามีแต่เรื่องการเชิญไป
ร่วมประชุม ชี้แจงงาน ซึ่งหลายๆ ครั้งคนท างานตัวจริงไม่ได้ไปๆ แต่ผู้แทน หากกรณีที่ตัวจริงไปเข้าร่วม     
การกลับมาถ่ายทอดงานก็ยังพบว่า “ท าบ้าง ไม่ท าบ้าง” ส่วนการติดตามประเมินผลงานนั้น แม้จะมีเสียงร้อง
ขอจากพ้ืนที่ระดับท้องถิ่น-จังหวัด แต่ สค. ก็ยังคงท าได้บ้างบางแห่งเท่านั้น โดยเฉพาะการเข้าไปติดตาม
โครงการ/กิจกรรมดีๆ ที่เป็นตัวอย่าง ได้รางวัลในบางพ้ืนที่ ท าให้ “ความล้มเหลวของหลายพ้ืนที่ไม่ได้รับ     
การแก้ไขและส่งเสริมให้เข้มแข็ง” 
  “สมัชชาครอบครัวน าร่อง นครสวรรค์ สงขลา ล าปาง สุรินทร์  จัดสรรเพ่ิมอีก 5 หมื่น              
มีคณะกรรมการพิจารณา มีการลงไปตามผล อยู่ระหว่างการน าเสนอผลต่ออนุกรรมการการจัด ได้มี         
การแก้ปัญหาหรือไม่ มีการเข้าไปประชุมในสมัชชาว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข หากแก้ไขระเบียบต้อง
ด าเนินการจัดสมัชชาเป็นปีเว้นปี ก าลังศึกษาว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน” 
 
 2. ปัญหาเฉพาะด้าน ปัญหาอุปสรรคในลักษณะนี้เกิดขึ้นเฉพาะในบางโครงการ/กิจกรรม ที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน ประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีพบ มีดังนี้ 
  2.1 ด้านสตรี ความเข้าใจในประเด็น gender ยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจนและเข้าใจไปกันคนละทิศ
คนละทาง กิจกรรมที่ท าเป็นกิจกรรมที่ท้องถิ่นไม่ค่อยได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ท ากันไปตามลักษณะที่เรียกว่า 
“เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ท าวันเดียวจบ” นอกจากนี้การท ากิจกรรมมุ่งเน้นการรณรงค์ซึ่งไม่ต่อเนื่อง 
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เพียงแต่ “รวมพล” ให้ครบตามเป้าหมาย ที่ส าคัญก็คือ จุดเริ่มต้นของกิจกรรม ชื่อโครงการที่ใช้ค าว่า “สตรี” 
ท าให้บุรุษไม่เข้ามามีส่วนร่วม 
   ผลจากการด าเนินโครงการดูเหมือนจะส่งผลทางลบในระดับครอบครัว เนื่องจากโครงการ
ส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทหญิงชาย เริ่มต้นให้ความรู้สตรีเกี่ยวกับสิทธิและบทบาทในครอบครัว 
ความสัมพันธ์จึงเริ่มสั่นคลอน ประกอบกับวันสตรีสากล สตรีมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิดว่า “เป็นวันที่ตนเองมี
ความอิสระ” จึงออกมาร้องร า ท าเพลง แต่งตัวสวยงาม และดื่มเหล้าเบียร์ ในลักษณะที่เป็นงาน “เถิดเทิง”  
จนท าให้เริ่มมีเสียงจากบุรุษว่า “ควรให้ความส าคัญกับบุรุษ ให้มีวันผู้ชายบ้าง” การอบรมที่มุ่งให้ความส าคัญ
แต่ผู้หญิงก็ยิ่งจะท าให้เกิดความห่างและช่องว่างมากข้ึน 
   ทางด้าน สค. เองต่างก็ยอมรับว่า โดยทั่วไปความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
“ยังไม่เข้าใจจริงๆ” แม้แต่คนท าเองก็ยังไม่เข้าใจ จึงเป็นจุดอ่อนที่ต้องน าไปแก้ไข 
   ประเด็นปัญหาที่เริ่มกล่าวถึงกันมากขึ้นอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสับสนของกลุ่มองค์กรสตรีใน
ทุกระดับที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของการมีพ่ีเลี้ยงถึง 2 หน่วยงาน คือ พช.  และ พมจ. เกิดปัญหาคาบลูกคาบดอก    
ความไม่ชัดเจนในลักษณะนี้ ระยะยาวไม่น่าจะเกิดผลดี เพราะความสนิทสนม การเข้าถึงพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมายที่เคยมีมาแต่เดิม จะท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบ ท าให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ที่มารับงานต่อภายหลังเกิด
การเปรียบเทียบได ้
  2.2 ด้าน ศพค. และครอบครัว ประเด็นปัญหาส าคัญที่พบมีตั้งแต่เรื่องความพร้อมของพ้ืนที่     
ซึ่งหลายแห่งไม่พร้อมแต่ต้องท าเพราะเป็นนโยบาย สร้างความล าบากใจให้ทั้งผู้รับประโยชน์และผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้การที่ ศพค. มีหลายรูปแบบ หลายตัวชี้วัด คณะกรรมการจัดตั้ง มีรายละเอียดมาก ส่งผลต่อ
ข้อจ ากัดนับตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการ กรรมการที่เข้ามาท างานต่างก็มี “หมวกหลายใบ” ต้องท างาน
ด้วยใจ  ไม่มีค่าตอบแทน สถานที่ตั้งที่ท ากิจกรรมไม่มีเป็นของตนเอง บางแห่งศูนย์มีแต่ป้าย ประชาชนไม่รู้จัก 
องค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะใน ศพค. ที่คณะกรรมการไม่ได้มี
นายก อบต. และประธาน ศพค. เป็นคนเดียวกัน กิจกรรมของ ศพค. ส่วนใหญ่ซ้ าๆ คนเข้ามาร่วมเดิมๆ แม้จะ
เพ่ิมกิจกรรมครอบครัวแต่หลายครั้งที่ไม่สามารถหาครอบครัวที่ถูกก าหนดโดยกรอบไว้ได้ ท าให้ต้องกลับมา
ทบทวนกันว่า “ครอบครัวคืออะไร ควรประกอบด้วยใครบ้าง” ปัญหาดังกล่าว สค. ก็ได้สะท้อนมุมมองอย่าง
น่าสนใจ ดังนี้ 
  “โครงสร้าง ศพค. มีหลายรูปแบบมาก บางครั้งทับซ้อนกับ อบต. ท าให้ความเป็น ศพค.     
ไม่ชัดเจน ส่วนที่ผสมผสาน ส่วนที่ท างาน คือ อบต. ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ส่วนโครงสร้างที่เป็นชาวบ้าน อบต.
ไม่รู้เรื่อง บางพ้ืนที่เลือกนายก อบต. ใหม่ เลือกประธาน ศพค. ใหม”่ 
 
ข้อเสนอแนะจากเวทีสนทนากลุ่ม 
 ภาพรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมทุกเวที สรุปสาระส าคัญได้ 10 ประการ ดังนี้ 
 1. ความเสมอภาคบทบาทหญิงชาย ควรทบทวนและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความเสมอภาคหญิง
ชาย” สิทธิสตรี การมีส่วนร่วมทางการเมือง แนวทางการรณรงค์ การขับเคลื่อน การท าความกระจ่างกับ    
การจัดงาน “วันสตรีสากล” “วันสมัชชาสตรี” และการประสาน ศพค. เพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง   
การจัดอบรมให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหญิง ชาย และวัยรุ่น รวมเข้ามาด้วย 
 2. การออกแบบงานโครงการ/กิจกรรม ควรดึงการมีส่วนร่วมจากประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงปัจจัยด้านบริบทของพ้ืนที่ ศักยภาพของผู้รับประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ไม่ควรใช้หลัก top-down และไม่ควรน ากรอบของทางราชการมาเป็นกรอบให้พ้ืนที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง
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เคร่งครัด ควรมีการจัดกลุ่มรวมโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันเข้าไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวอันจะน ามาซึ่ง
การได้รับงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ๆ สามารถท ากิจกรรมได้ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ
พ้ืนที่ได้ 
 3. การก าหนดกรอบงานโครงการ/กิจกรรม ควรให้ทางเลือก มีความยืดหยุ่น เป็นกรอบกว้างๆ      
ที่พ้ืนที่สามารถเลือกได้เหมาะกับสภาพความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละแห่ง 
 4. การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาตามลักษณะโครงการ ประเภทกิจกรรม และความจ าเป็นโดย
ควรให้มีการเสนอโครงการขึ้นมาก่อนๆ ที่จะพิจารณาจัดสรร งบที่เห็นว่าเหมาะสมควรเป็นประเภทงบอุดหนุน
และหากจะให้งานสามารถด าเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด การจัดให้งบส าหรับทีมงาน การประสานงานและการลง
พ้ืนที่เพ่ือท าความคุ้นเคย สร้างปฏิสัมพันธ์และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การสร้างความเข้าใจในนิยามที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ/กิจกรรม ค าว่า “ครอบครัว”    
“ความเสมอภาค” “บทบาทชายหญิง” “วันอาทิตย์วันครอบครัว” รวมทั้ง การตีความหมายค าศัพท์เฉพาะที่
นิยามในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สามารถท าได้ด้วย    
การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว 
ศูนย์ประชาบดี และเจ้าหน้าที่ พมจ. 
 6. การสร้างเครือข่าย มีข้อเสนอที่น่าสนใจว่า สค. ควรท า MOU กับกระทรวง/หน่วยงานอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกับ อปท. ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะเชิญมาร่วมท างาน นอกจากนี้อีกทางหนึ่งที่น่าจะท าได้แต่
เนิ่นๆ ก็คือ การอบรมความรู้ให้ อบต. และดึงความร่วมมือจาก ศพส. บ้านพักเด็กและครอบครัวเข้ามาร่วมงาน
ด้วย 
  “อปท. ในส่วนหนึ่งที่ สค. ประสานขอความร่วมมือ เขาท างานและเขาท าหนังสือประสานไปยัง 
อปท. ในระดับกรม และอีกส่วนคือ มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้ อปท. ในพ้ืนที่กรุณาบรรจุงานในแผน  
ระยะหลัง อปท. มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น บาง อปท. ด าเนินการแล้ว แต่เราไม่ได้คุยกันอย่างต่อเนื่อง” 
 7. การก าหนดแผนกิจกรรม เนื่องจากขาดการบูรณาการภายในระหว่างกอง ส านักในระดับของ สค. 
ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างลงสู่ท้องถิ่นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และ/หรือทับซ้อนกับกิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นในกระทรวง พม./กระทรวงอ่ืนๆ จึงควรก าหนดเป็นแผนรายปี เพ่ือ พมจ. ในฐานะผู้ประสานงาน
จะได้จัดกิจกรรมลงในส่วนของงานที่ต้องท าร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น 
 8. การประชุม การอบรม การสัมมนา ควรปรับรูปแบบ เนื้อหาสาระและกระบวนการใหม่ ไม่ควร
เหมือนปีที่ผ่านๆ มา ควรจัดในลักษณะที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมมีสถานภาพของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในระดับเดียวกัน ไม่แบ่งว่า “วิทยากรพูด กลุ่มเป้าหมายฟัง” จบการประชุม อบรม 
สัมมนาก็เลิกรากันไป ส่วนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาก็ควรมีวิชาชีพอ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วย เพ่ือเป็น       
การขยายเครือข่าย  
 9. การพัฒนาระบบข้อมูล ควรปรับปรุงระบบข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงฯ ให้สามารถ
ใช้ได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งท าข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมที่จะเป็น
ฐานข้อมลูทางสังคมด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 10. การปรับกลยุทธ์การท างาน  
  10.1 การประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก สค. ไม่ได้ท างานกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ประกอบกับ    
การประชาสัมพันธ์ยังอ่อนอยู่ ท าให้ประชาชนและผู้รับประโยชน์ไม่ค่อยรู้จัก “สค” การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
รณรงค์ด้านยุติความรุนแรง วันสตรีสากล สมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่อง และใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสมกับท้องถิ่น ส าหรับ ศพค. ก็ยังต้องเร่งประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยเช่นกัน 
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  10.2 ยุทธศาสตร์การท างาน สค. ปรับวิธีคิดในการท างานให้เป็นเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริง ทั้งเรื่อง
งบประมาณ อัตราก าลัง แผนงาน เป้าหมายและการประสานงานในทุกระดับ  รวมทั้งการก าหนดมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม หากจะเปรียบ สค. เป็นต้นไม้ควรท า สค. ให้เป็นต้นโพธิ์มากกว่าที่จะเป็นต้นไผ่ (ต้นโพธิ์
แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาที่แผ่ขยายกว้างไกล รากแก้วแข็งแรง รากฝอยแผ่กว้าง อายุยืน แข็งแรง ผิดกับต้นไผ่
ที่แต่ละต้น แม้งอกเป็นหน่อก็เป็นอิสระจากกัน สะท้อนภาพ “ต่างคนต่างท า ไม่บูรณาการ”) (พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร) 
  10.3 การสร้างระบบการนิ เทศงาน ควรท ากิจกรรมที่ เป็นการสร้างทีมงาน เสริมพลัง 
(Empowering Team) และนิเทศงานร่วมกับการติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
  10.4 การสร้างขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นจากภาระงานเกิน/ล้นมือ 
การท างานแข่งกับเวลา ระบบการจ้างเหมา การท างานในภาวะเสี่ยงกรณี “คดีความรุนแรง” เมื่อถูกคุกคาม 
ความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวอันเนื่องมาจากสภาพการท างาน เป็นเรื่องที่ สค.ต้องเร่งด าเนินการบ ารุง
ขวัญและปรับระบบการท างาน เพ่ือเอ้ือต่อความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ซึ่งเรื่องต่างๆ นี้ สค.  
เองก็เริ่มตระหนักมากข้ึน 
   “ท าอย่างไรให้  พมจ. สนุกกับงาน ได้คน ได้งาน ท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการ           
เกิดการจัดการความรู้ระหว่าง สค. กับ พมจ. สร้างความเข้มแข็ง ความรู้ความสามารถให้ สค. และ พมจ.    
ท าอย่างไรดึงศักยภาพของคนท างานออกมา” 
 
 จากปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้มานี้ สามารถน าเสนอเพ่ือให้เกิดการพัฒนา       
การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว.... ต่อไป 
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บทที่ 7 
ทางเลือกใหม่ในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

 
 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) โดยใช้แนวคิด BSC (Balance Scorecard) สามารถน ามาก าหนดเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดย สค. ควรน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
  1.  ความสมดุลในการตอบสนองระหว่างงานด้านครอบครัวและสตรี 
   จากวิสัยทัศน์ของ สค. ซึ่งระบุว่า สค. “เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอ
ภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว” แตก่ารด าเนินงานโครงการของ สค. กลับมีจุดเน้นอยู่ที่
ด้านครอบครัวมากกว่าด้านสตรี เนื่องจากงานด้านครอบครัวมีความเป็นรูปธรรม ทุกคนสามารถสัมผัสได้
มากกว่างานด้านสตรี หากจะเปรียบเป็น “ไก่กับไข่” ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง อย่างไรก็
ตาม จุดเริ่มต้นของสังคมก่อก าเนิดมาจากครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงถูกกล่าวขานว่า “เป็นสถาบันทาง
สังคมท่ีเล็กที่สุด” (ดังภาพที่ 7.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56
 | 

โค
ร ง

กา
รต

ิดต
าม

แล
ะป

ระ
เม

นิผ
ลก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ด้า

นส
ตร

ีแล
ะค

รอ
บค

รัว
 



โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว | 57 

  2. บทบาท สค. : เชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติ 
   พันธกิจของ สค. ให้ความส าคัญกับการเป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง แต่ใน
ความเป็นจริงกลับพบว่า การบริหารจัดการของ สค. มุ่งตอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะตัวชี้วัด
ต่างๆ จึงส่งผลให้หน่วยงานภายในต้องสร้างโครงการ/งานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้บทบาทส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนและประสาน      
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว 3 ส านักย่อยของ สค. กระจายภารกิจลงไปสู่ พมจ. จ านวนมาก การท างานก็ท าแบบบนล่าง (Top-
Down) ออกแบบ สั่งการ จากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่น โดยเฉพาะกลยุทธ์
การด าเนินงานยังไม่สามารถบรรลุกับยุทธศาสตร์ เนื่องจากการวางยุทธศาสตร์มีการจัดอันดับความส าคัญ เช่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วิธีคิดที่จะส่งผลต่อการท างานใหม่ของสตรีและครอบครัว ขณะที่ยุทธศาสตร์ 2 การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสตรี
และครอบครัว เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกผ่านกลไกของนโยบาย การออกกฎหมายที่เอ้ือต่อการท างาน 
กลไกใหม่ (ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัว) มาตรการใหม่ (เยียวยาทั้งผู้ถูกกระท าและผู้กระท า
ความรุนแรง) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (การไกล่เกลี่ยให้ครอบครัวกลับมาคืนดี อยู่ร่วมกัน)      
การส่งเสริมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของหญิงให้มีโอกาส ทางเลือกชีวิตที่ดีที่ ส่งผลต่อลูก (สมาชิกใน
ครอบครัว) แต่งบประมาณกลับจัดสรรไปที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็งและมีคุณภาพมากกว่ายุทธศาสตร์ที่ 1-2 จึงส่งผลให้ผลการด าเนินงานจ ากัดวงหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เรียกได้ว่า “โยนหินลงมหาสมุทร น้้ายังไม่กระเพ่ือม” ทั้งๆ ที่กระบวนทัศน์การคิดใหญ่ แต่กระบวนการ
ท างานไม่สะท้อน เนื่องจากมุ่งท าบทบาทการเป็นผู้เล่นมากกว่าบทบาทผู้ชม (ชื่นชมภายนอก) เติมจุดขาด
ของโครงการ/กิจกรรม 
 
  3. ชื่อหน่วยงานติดตลาดระดับจังหวัดมากกว่าระดับท้องถิ่น 
   บนเส้นทางชีวิตการท างานของ สค. พบว่า งานด้านครอบครัวจะเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุด   
ทุกเวทีมีตัวแทนของ ศพค. มาร่วมให้ข้อมูล มาพร้อมกับความคาดหวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในปีต่อไป
ของงาน ศพค. ศพค. เป็นโครงการที่ติดตลาดเป็นที่รู้จักในแวดวงคนท างานด้านครอบครัว แต่ไม่สามารถติด
ดาวได้ เนื่องจาก อบต./เทศบาลและหน่วยงานภายนอกสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ยังไม่รู้จัก ศพค. จุดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของ ศพค. คือ “การเป็นองค์กรชาวบ้าน” คณะกรรมการ 
ศพค. ที่สมัครใจจึงมีลักษณะ “เข้านอก ออกในบ้านของครอบครัวในชุมชนได้ง่าย รู้จักเข้าใจวิถีของคนใน
ครอบครัว เข้าถึงคนในครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนได้ง่าย” เรียกว่า “จับเข่าคุยกันได้” 
(ภาษากลาง) “โสทุกข์โสยากได้” (ภาษาตะวันออกเฉียงเหนือ) “อู้กันได้ก้อ” (พูดกันได้) (ภาษาเหนือ) ขณะที่
ภาษาใต้ เรียกว่า เรียกว่า “แล่งกันได้” (พูดกันได้) สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กร สค.        
ยังจ าเป็นต้องเร่งการท างานเชิงประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงทั้งองค์กรภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) 
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  4.  ทบทวนตนเองเพื่อการพัฒนาสู่ทางเลือกใหม่ในการด าเนินงาน 
   4.1 การยอมรับและท าความเข้าใจในผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี (งบประมาณ 
2551-2553) เช่น ผลงานที่เป็นเชิงปริมาณยังไม่สามารถเห็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพในบางโครงการ 
    หน่วยงานภายใน สค. ควรมีการทบทวนตนเองต่อผลงานเชิงประจักษ์  แม้ว่าจะมีการ
ด าเนินงานโครงการจ านวนมาก มีทั้งผลงานที่โดดเด่น เช่น โครงการ ศพค. โครงการสมัชชาสตรี โครงการ
สมัชชาครอบครัว โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง และโครงการส่งเสริมงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โครงการใดที่มีกระแสตอบรับ
ต่อพ้ืนที่/สังคมได้ดี โครงการนั้นก็ควรท าต่อเนื่อง ท าจริงจังให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มากขึ้น ตอบโจทย์
ต่อ สค./พม. และยกระดับตอบโจทย์สาธารณะและระดับสากล 
   4.2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดการขยายผลงาน 
    การพัฒนาบุคลากรการท างานด้านสตรีและครอบครัวมีความส าคัญเป็นอย่างมาก สค.       
มีหลักสูตรการพัฒนาคนท างานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ กพสจ.-กพสอ.-กพสต. ภายในพ้ืนที่ ภายในจังหวัด ภาค
และประเทศ หรืองานด้านครอบครัว การพัฒนาคณะท างาน ศพค. ที่มีความหลากหลายทั้งวิธีคิด วิธีท างาน 
เรียกได้ว่า การพัฒนาทั้งปัจจัยภายในองค์กร (สค. กับ พมจ. สค. กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่ สค. กับ สท. สค. กับ พส. ฯลฯ และการพัฒนาบุคลากรของ 
สค. ที่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับพันธกรณีด้านสตรีและครอบครัว การท างานร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้จากนโยบายของรัฐบาล เช่น กองทุนสตรี 100 ล้านบาทต่อจังหวัด เป็นต้น (ดังภาพท่ี 7.2) 
 
  ภาพที่  7.2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างงานใหม่ ต่อยอด ขยายผลเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว 

 
   4.3 การสร้างขวัญและก าลังใจของคนท างาน 
    1) ควรปรับรูปแบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวใหม่ จาก “การจ้างท าของ” เป็นรูปแบบ “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือลดปัญหา    
การเข้า-ออกงานของบุคลากร การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการท างานด้านครอบครัวเชิงรุก เช่น พัฒนาเป็น
ทีมสหวิชาชีพเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับอ านาจของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 

สค. 

สท. 
- สทด. 
- สทย. 
- สทอ. 
- สทส. 

 

สนย.พม. 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 

สป.พม 

- สสว. 
 
 พส. 

- บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว 

- ศูนย์ประชาบดี 1300 

- ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด 
 

พมจ. 75 จว. 
 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 
- พันธกรณีด้านสตรีและครอบครวั
ของ UN/UNHCR 
- เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 
- กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
(อปท.) กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ 
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    2) ควรท า MOU กับหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กร    
การเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว เพ่ือขยายผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสตรีและครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
    3) ควรอบรมเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และ
สอดแทรกโครงการ/กิจกรรม/งานของ สค. เข้าไปในงานของหน่วยงานภายในสังกัด เช่น เจ้าหน้าที่ใหม่ของ
กระทรวง พม. ต้องรู้จัก เข้าใจ และสื่อสารงานของ พม. ในภาพรวมได้ระดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการกับ
กฎหมาย/ระเบียบการท างานด้านสตรีและครอบครัว เจ้าหน้าที่ระดับบริหารงานเบื้องต้นกับงานของ สค. ฯลฯ 
  
  5. การพัฒนาโครงการและตัวชี้วัดที่บ่งช้ีความส าเร็จ 
   ควรปรับยุบรวมโครงการเล็กๆ เงินน้อยให้เป็นโครงการใหญ่โดยวิเคราะห์พ้ืนที่จากการใช้แผนที่
ทางสังคม (Social Mapping) โครงการใดดี สร้างสรรค์ ตอบสนองกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ (ต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด/ภาคและประเทศ) ควรเพิ่มงบประมาณตามผลงาน น าผลงานมาเผยแพร่เพ่ือกระตุ้นให้พ้ืนที่ท า
ความดีต่อ หรือการท า MOU กับ อปท. หรือองค์กรธุรกิจเอกชน ท าโครงการ CSR กับภาคธุรกิจ สค. เป็น
เพียงต้นทุนความรู้ด้านสตรีและครอบครัว แต่ให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์บวกกับ
กระบวนการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงการดีๆ เช่น 
   1) โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
   2) โครงการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว (เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินงานใกล้เคียงกัน  
8 มีนาคม กับ 14 เมษายน) บางประเด็นจากเวทีสมัชชาสตรีอาจน าไปสู่สมัชชาครอบครัว 
   3) โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง ควรเจรจาให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ร่วมสมทบสนับสนุนและผลักดันให้เป็นโครงการของท้องถิ่นท่ีท าต่อเนื่อง 
   4) โครงการตามความสนใจของพ้ืนที่ ควรผลักดันเชิงนโยบายของ พม.  ให้มีการจัดส่วนของ
โครงการที่ได้สนับสนุนจากกองทุนตามกฎหมายในภารกิจด้านสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเป็นการบูรณาการโครงการให้มีพลังและเพ่ิมศักยภาพ และท าประกวดตั้งแต่การคิด
โครงการ การท าโครงการ การเสนอผลส าเร็จที่ขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน 
  
  6. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท างาน สค. พร้อมตัวอย่างรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
รูปธรรม และตัวชี้วัด 
   ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ควรจัดท าแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) 
ของการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เพ่ือจัดวางการท างานเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน โดยวางเป็น 3 ระดับ 
เช่น 
   ระดับ 1 : ก้าวแรก กลยุทธ์การสร้างฐานคิด ของการเริ่มต้นงานด้านสตรีและครอบครัว 
หมายถึง การให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้คนท างานในพ้ืนที่ มีศักยภาพการท างานด้านสตรีและ
ครอบครัว เช่น 
     1) โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิและกฎหมายด้านสตรีและครอบครัว 
     2) โครงการสร้าง 5 ภูมิคุ้มกันครอบครัว (รู้สิทธิและกฎหมาย รู้เพศศึกษาของหญิง
และชาย เข้าร่วมเครือข่าย สิทธิหลักประกันของครอบครัว และดูสื่อให้สร้างสรรค์) (สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน 
สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว) 
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      ตัวช้ีวัด 
      - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมความรู้สิทธิและกฎหมายด้านสตรีและครอบครัว 
      - จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม 
      - จ านวน 5 ภูมิคุ้มกันที่ผ่านการประเมิน 
     
   ระดับ 2 : ก้าวรุก กลยุทธ์การสร้างงานเชิงต่อยอด ท าให้งานเกิดความต่อเนื่อง ท าในพ้ืนที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ขยายผลไปยังพื้นท่ีใหม่ๆ หรือพ้ืนที่มีศักยภาพ 
      1) โครงการครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค. 
       ตัวช้ีวัด 
       - จ านวน ศพค. ที่ผ่านเกณฑ์ ศพค. มุ่งสู่มาตรฐานปี 2552 
       - จ านวน ศพค. ที่เป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน 
      2) โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด/มัสยิด/โบสถ์  
       ตัวช้ีวัด 
       - จ านวนเด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ 
      3) โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชน 
       ตัวช้ีวัด 
       - จ านวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ  
 
   ระดับ 3 : ก้าวเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการท างานเชิงยกระดับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ในเชิงจังหวัด/พื้นท่ี/ภาค  
      1) โครงการการจัดการความรู้ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
      2) โครงการพัฒนาเครือข่ายสตรีและครอบครัวในชุมชน 
      3) โครงการนวัตกรรมสตรีและครอบครัว 
      4) โครงการต้นแบบศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
       ตัวช้ีวัด 
       - จ านวนผลงานการจัดการความรู้ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
       - จ านวนเครือข่ายองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง 
       - จ านวนเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เข้มแข็ง 
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ระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2551. เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554. จาก http://www.women-
family.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=rule.list&group=20 

Balanced scorecard. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554.จาก 
http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm.                    
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ผนวก ก 

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว 
 

ที่มาของการประเมินโครงการ 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาหลังการปฏิรูป
โครงสร้างระบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจหลักในการประสานและด าเนินงานด้าน        
การส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   
โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลไก การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น นับได้ว่าประสบผลส าเร็จไป
ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ สค. ก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะสตรีและครอบครัวเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการเช่น การขาดงบประมาณที่
เพียงพอ ขาดการประสานและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไม่มีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่รองรับ
การด าเนินงานและการส่งต่อนโยบายที่ส าคัญๆ ของรัฐ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโดยเฉพาะใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงาน  
 จะเห็นได้ว่า จนถึงปัจจุบันนี้ สค. ได้มีการขับเคลื่อนและด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลา 8 ปีเศษ ยังมิได้มีผู้ประเมินอิสระมาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวม
ของ สค. เพ่ือน าผลการศึกษาและข้อมูลรายงานสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาประกอบการตัดสินใจใน        
การด าเนินงานและการขยายผลต่อไป ถึงแม้ว่าภายหลังการด าเนินงานแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบด าเนินงานได้มี
การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้วยแล้วก็ตาม แตส่่วนใหญ่เป็นการประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินงานกับผู้รับหรือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มิได้เป็นการประเมินผลเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงความถูกต้อง ความเหมาะสมของงบประมาณ และแผนการด าเนินงานจากหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ซึ่งมิได้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือด าเนินการเองทุกประการ โดยเฉพาะการด าเนินงานในส่วน
ภูมิภาค เนื่องจาก สค. มิได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจึงต้องประสานการด าเนินงาน
กับส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังนั้น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเปูาหมายของหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมถึงภารกิจและเปูาหมายของ สค. ด้วย ดังนั้น พมจ. จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน          
การด าเนินงานของ สค. ให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ที่ทาง สค. ไม่สามารถมองข้ามความคิดเห็นและ
เสียงสะท้อนต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นท่ีดังกล่าวไปได้   
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่  สค.  จะต้องมีการศึกษา ติดตาม และการประเมินผล                      
การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมของ 
สค. เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนของ สค. ในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
 2. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรี และครอบครัวในภาพรวม และน าผลการประเมินมา
สนับสนุนการด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว และน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 1.  โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 
  การประเมินผลโครงการการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในที่นี้ หมายถึง การประเมินผล
โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (งานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปี) 
  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานภาพสตรี (งานวันสมัชชาสตรี) 
  1.3 โครงการส่งเสริมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550  
  1.4 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
  1.5 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  1.6 โครงการการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานด้านครอบครัวตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (โครงการสมัชชา
ครอบครัว/งานวันครอบครัว) 
  1.7 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/
มัสยิด) 
  1.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว 
  1.9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว 
  1.10 โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 2. การประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/เจ้าหน้าที่ โดยใช้รูปแบบบาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Score card : BSC) ของ      
โรเบิร์ต แคปแลน (Robert Kaplan) และ เดวิด นอร์ตัน (David Norton) 
  Balanced Scorecard : BSC หมายถึง เครื่องมือที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และ  
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวัด  และ         
การบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะท าหน้าที่วัดผลการปฏิบัติงานของ
องค์การที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายใน และ
ด้านการเรียนรู้แลการเติบโตขององค์การ (Kaplan and Norton, 1996) 
  BSC ประกอบไปด้วยมุมมอง 4 ด้านของการวัด คือ ด้านการเงิน (Financial  Perspective)  
ด้านลูกค้า (Customer  Perspective) ด้านกระบวนการ (Internal-Process Perspective) และด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต( Learning  and  Growth  Perspective) 
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แนวคิดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว  
 การติดตามประเมินผลด้านสตรีและครอบครัวใช้แนวคิด Balanced Scorecard : BSC ของ 
Kaplan and Norton (1996) มาเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดย BSC หมายถึง เครื่องมือที่
ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วย
ก า ห น ด ก ร อ บ ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร วั ด  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ป ร ะ เ ด็ น ค ร บ ถ้ ว น 
(http://business.east.spu.ac.th/kmm/Balanced%20%20Scorecard.htm) ซึ่ง BSC เป็นเครื่องมือ 
เทคนิคที่ช่วยในการจัดการองค์กรอันหนึ่ง เป็นเทคนิคช่วยในการประเมินผล และวัดผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรซึ่งแต่เดิมการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Finance 
Perspective) เพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพ่ิมมุมมองด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้น เป็นต้นว่า มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กร (Learning and Growth Perspective) และนอกจากนี้ BSC      
ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติได้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายของ
องค์กร สาระส าคัญของมุมมองทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ 
 1. มุมมองด้านการเงิน (Finance Perspective) เป็นมุมมองที่บ่งชี้ว่าองค์กร/เครือข่ายจะสามารถ
ขับเคลื่อนงานไปได้หรือไม่ และเป็นตัวบ่งชี้ที่จะบอกถึงผลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เช่น 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน เป็นต้น 
 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) หรือผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  
เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของลูกค้า/ผู้รับผลประโยชน์ที่มองการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เช่น    
ผลที่เกิดขึ้น บทเรียนรู้ เป็นต้น 
 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ เช่น ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
ปัจจัยที่เอ้ือ/ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เป็นต้น 
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่ให้
ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้ด าเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การเรียนรู้ การขยายผลการต่อ
ยอดการด าเนินงาน เป็นต้น  
 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ Balanced Scorecard  
 1. ช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น 
 2. ท าให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้น และให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การ โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ ทั่วทั้ง
องค์กรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่        
การปฏิบัติ 
 3. ใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานทั่วทั้งองค์กร 
 4. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์การโดยอาศัยการก าหนดตัวชี้วัดและ
เปูาหมายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
 5. ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไป อีกทั้งผลของงานตนเองจะ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผู้อื่นและขององค์กรอย่างไร 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาจากเอกสารสรุปผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) และเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน 2 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     
(อพม.) เป็นต้น และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พมจ.) เช่น เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.) บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติฯ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการฯ สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เป็นต้น   
  ขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ช่วงเช้าด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด โดยซักถามข้อมูลตามประเด็นแนวค าถาม และช่วงบ่ายมี
การคืนข้อมูล (After Action Review – AAR) บางส่วนที่ได้จากกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
ในระดับจังหวัดให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไ์ด้รับทราบ และซักถามข้อมูลตามประเด็นแนวค าถามดังกล่าว  
 ประชากรที่ศึกษา 
 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และกลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
(สสว.) ศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.) บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการฯ 
สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น จ านวน 18 จังหวัด 
 2. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
จังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอ าเภอ (กพสอ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นต้น 
จ านวน 18 จังหวัด 
 3. เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 โครงการตาม
กรอบยุทธศาสตร์/โครงการของ สค. ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 
 พื้นที่การศึกษา 
 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ทั่วประเทศ ครอบคลุม 5 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ เกณฑ์ที่ใช้เลือกพ้ืนที่ พิจารณาจาก
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551) และหลีกเลี่ยงการ
คัดเลือกจังหวัดที่ได้มีการสุ่มตัวอย่างในการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2551-
2553) เพ่ือจะได้กระจายพ้ืนที่เปูาหมายในการติดตามได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
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(Simple random sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกและจับฉลากจังหวัดเพ่ือเป็นตัวแทนของ 18 กลุ่มจังหวัด
และตัวแทนของ 5 ภาคจาก 76 จังหวัด ขนาดพ้ืนที่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 18 จังหวัด โดยมีการ
กระจายตามภาคต่างๆ 5 ภาค (ดังภาพที่ 1) พื้นที่เปูาหมายที่ใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
  - ภาคเหนือ 4 จังหวัด : จังหวัดก าแพงเพชร ตาก แพร่ และ ล าพูน 
  - ภาคกลาง 5 จังหวัด :  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ นครปฐม และ 
สมุทรสาคร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด : จังหวัดยโสธร สกลนคร เลย ชัยภูมิ และ ขอนแก่น 
  - ภาคใต้ 3 จังหวัด : จังหวัดสงขลา พัทลุง และ ภูเก็ต 
  - ภาคตะวันออก 1 จังหวัด : จังหวัดชลบุรี 
 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาจ าแนกตามกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม (ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2551) 
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หมายเหตุ  จังหวัดที่เขียนเส้นใต้คอืจังหวัดที่ได้มีการตดิตามประเมินผลในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ส่วนจังหวดัที่ตัวอักษร ตัวหนา/* 
คือจังหวัดที่เลือกลงตดิตามประเมนิผลในปี 2554 
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 วิธีการติดตามประเมินผล 
 1. จัดท ากรอบ ขอบเขตและแนวคิดการด าเนินงานโครงการติดตามประเมินผลด้านสตรีและ
ครอบครัว (Term of Reference : TOR)  และท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว ในภาพรวม  ใน พ้ืนที่ เปู าหมายทั่ วประเทศครอบคลุม 5 ภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเลือกพ้ืนที่จากแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 18 
จังหวัด (ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2551) คัดเลือกกลุ่มละ 1 จังหวัด จ านวน 18 จังหวัด 
 2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 29 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สค. และคณะที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอกรอบ 
ขอบเขต แนวคิดการด าเนินงาน และแผนก าหนดการออกพ้ืนที่ติดตามประเมินผลให้ผู้เข้าประชุมทราบ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยน าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมภายใต้ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) 
รวมทั้ง จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการประชุม  
 3. ประสานงานขอรายชื่อกลุ่มเปูาหมายทั้ง 2 กลุ่มกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพ่ือที่ทางคณะที่ปรึกษาหรือ พมจ. ท าหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
 4. ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 18 จังหวัด
ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยช่วงเช้าจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
และช่วงบ่ายเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ สค. ร่วมออกติดตามการด าเนินงานของผู้รับจ้างครั้งละ 2 คน นอกจากนี้ท า
การเก็บข้อมูลโดยการสนทนากล   ่มกับทางเจ้าหน้าที่ สค. ที่รับผิดชอบโครงการทั้ง 10 โครงการตามกรอบ
ยุทธศาสตร์/โครงการของ สค. ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 โดยมีรายละเอียดวันที่และสถานที่ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ภาค จังหวัด วัน/เดือน และสถานที่จัดประชุมของการเก็บข้อมูล 
 

ภาค จังหวดั วัน/เดือน สถานทีจ่ัดประชุม 

เหนือ ก าแพงเพชร 6 มิถุนายน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ตาก 7 มิถุนายน ศาลากลางจังหวัดตาก 

แพร่ 8 มิถุนายน  ห้องประชุมประชาบดี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดแพร ่

ล าพูน 9 มิถุนายน  
 

ห้องประชุมอนันตยศ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน 

กลาง 
 
 

พระนครศรีอยุธยา 1 มิถุนายน  ศาลากลางจังหวัดตึก 7 ช้ัน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง 3 มิถุนายน  ห้องประชุมปุาโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

สมุทรปราการ 2 สิงหาคม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  

นครปฐม 3 สิงหาคม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร 8 สิงหาคม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร 20 มิถุนายน  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตัิการจังหวัด อ.เมือง จ.ยโสธร 

สกลนคร 21 มิถุนายน  ห้องประชุมอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

เลย 5 กรกฎาคม  ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย 

ชัยภูม ิ 6กรกฎาคม  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภมูิ 

ขอนแก่น 7 กรกฎาคม  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

ใต ้ สงขลา 19 กรกฎาคม  ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา 

พัทลุง 20 กรกฎาคม  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด
พัทลุง 

ภูเก็ต 25 กรกฎาคม  ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต 

ตะวันออก ชลบุร ี 15 สิงหาคม ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชลบุร ี
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5. จัดท าเวทีสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานโครงการด้านสตรีและครอบครัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 6. จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลา 
 7. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผลการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร     
ณ ห้องประชุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสถานที่ราชการ
หรือเอกชนอ่ืนๆ ที่ สค. เห็นชอบ โดยมีกลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วม      
เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในเชิงภาพรวมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  
 8. จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการผลักดันการด าเนินกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านนโยบายและด้านการปฏิบัติในการด าเนินงาน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว คือ ประเด็น
ค าถามประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในจังหวัด และชุดที่ 2 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวง   
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมในจังหวัด 
 1. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสตรี  ด้าน
ครอบครัว และ/หรือด้านสตรีและครอบครัวจากส านักงานกิจการสตรีและครอบครัว (สค.) หรือไม่ อย่างไร  
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้าง  
 2. การขอรับการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างไร 
 3. จ านวนงบประมาณที่ได้รับ/จ านวนงบประมาณที่สมทบเท่าใด  
 4. ท่านได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง (ช่องทางการสนับสนุน การได้รับค าแนะน าปรึกษา การ
ติดตามผล) 
 5. ปัจจัยที่เอ้ือและ/หรือปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานมีอะไรบ้าง 
 6. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
  - ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
  - การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน/การต่อยอดการด าเนินงานหรือการขยายผล 
 7. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
  - ด้านงบประมาณ 
  - ด้านการบริหารจัดการ 
  - ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับผลประโยชน์ 
  - ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (การขยายผล) 
 8. บทเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร 
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 9. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวควรเป็นอย่างไร 
 
 ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 
 1.  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสตรี ด้าน
ครอบครัว และ/หรือด้านสตรีและครอบครัวจากส านักงานกิจการสตรีและครอบครัว (สค.) หรือไม่ อย่างไร 
 2. ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการของหน่วยงาน/องค์กรเป็นอย่างไร 
  - ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ 
  - การสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ วิชาการ บุคลากร ฯลฯ) 
  - การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - การขยายผลการด าเนินงาน 
 3. ปัจจัยที่เอ้ือและ/หรือปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานมีอะไรบ้าง 
 4. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
  - ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
  - การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน/การต่อยอดการด าเนินงาน 
 5. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
  - ด้านงบประมาณ 
  - ด้านการบริหารจัดการ 
  - ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการและ/หรือการด าเนินงาน 
  - ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (การขยายผล) 
 6. บทเรียนรู้ที่เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงาน / องค์กรภาคีเครือข่ายมีอะไรบ้าง 
 7. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวควรเป็นอย่างไร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulations) 
ระหว่าง (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนของ สค. (2) ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และ (3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงของ สค. เพ่ือวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ภาพรวมของผลการประเมินโครงการ 
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เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเขม้แข็งของสถาบันครอบครัว วิสัยทัศน์ 

- งบประมาณจาก สค. 
- งบประมาณจากแหล่งอื่น 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นสตรีและครอบครัว 

พันธกิจ 

1. ก าหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและชายและ
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน       

การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัว การเสริมสร้าง ครอบครัว
เข้มแข็งและมีคุณธรรม การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว และการเสริมสร้าง  
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

-งบประมาณ 

- ผลทีเ่กดิขึ้น 
- บทเรียนที่เรยีนรู ้-

ผู้รับ
ผลประโยชน ์

- ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
- การเรยีนรู/้การขยายผล/การต่อ

ยอดการด าเนินงาน 
- การเรยีนรู้

การเรียนรู้และ
การพัฒนา 

- ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการ  

- ปัจจัยที่เอื้อ/ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น 
- ปัจจัยที่เอื้อ/ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน
- ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น

กระบวนการ
ภายใน 

Process 

Input 

Output 

การพัฒนายุทธศาสตร์        
การท างานของ สค. 

ข้อเสนอแนะต่อ      
การด าเนินงานของ สค. 

BSC 

ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านสตรแีละ

ครอบครัว 

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล 18 จังหวัด 
ครอบคลุม 5 ภาค 76 จังหวัด 
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ผนวก ข 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวคิด ขอบเขต การด าเนินงานและแผนการติดตามประเมินผล 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองกลาง สค.ชั้น 3 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1. นางรัตนา  สัยยะนิฐ ี ผู้อํานวยการกองกลาง 

2. นางดารารตัน์  แก้วสลับส ี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3. นางสาวลลิดา  แก้วสุวรรณ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล 

5. นางสุชานี  แสงสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

6. นางสาวกุรุพิน  สิงห์น้อย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

7. นายโสภณ  แก้วล้อมทรัพย ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

8. นางสาวละเอียด  เจนสถิรพันธ์ุ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

9. นางอ้อยทิพย์  โต๊ะหมัดและ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

10. นางสุภานี  กุณฑลจินดา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

11. นางสาวสุเพญ็  แท่นวิทยานนท์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

12. นางนฤมล  อังกูรวิบูลย ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

13. นางสาวรัตนา โรหติธรรมพร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

14. นางโสภญิ เทพพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

15. นายศุภลักษ์ เสนาพรหม นิติกรชํานาญการ 

16. นายบุญสม  สีสุวรรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

17. นางสาวสุวรรณา  ไชยโยธา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

18. นางสาวชลธิสร  จินาวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

19. นางศิริวรรณ แพงสวัสดิ ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

20. นางสาวอรอุมา  ปักเข็ม นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

21. นายอนาวิน  แก้วนามชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

22. นางสาวพัชรีย์  หนูศร ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

23. นางสาวชลธิชา  นัญชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

24. นางสาวนุชจรีย์  กชเดชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

25. นางสาวสมภัส  อ่อนคล้าย เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

26. รศ.ระพีพรรณ  คําหอม หัวหน้าโครงการวิจัย 

27. รศ.สรุางค์รัตน์  วศินารมณ ์ นักวิจัย 

28. นางสาวโฉมสุดา  สาระปญัญา ผู้ช่วยนักวิจัย 

29. นางประกายทิพย์  วงศ์หอม ผู้ประสานงาน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 

“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่  1 มิถุนายน 2554  เวลา 08.30-16.00 น.    
ห้องประชุมชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดตึก 7 ชั้น  อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางทัศนีย์  ศรีสุวรรณ รองนายกอบต.บ้านขวาง/อบต.บา้นขวาง 

2 นางสาวก้อยนารี  ผลเอก นักพัฒนาชุมชน /อบต.บ้านขวาง 

3 พันเอกประหยดั เทพแจ่มใจ ประธานศพค.ตําบลหันตรา 

4 นา’ประสาน  มงคลเสง คณะกรรมการศพค.ตาํบลหันตรา 

5 นางสาวเยาวพา  ดิษฐแย้ม ปลัดเทศบาลตลาดเกรียบ 

6 นางสาวพรพรรณ  พุ่มนุช ผช.นักวิชาการศึกษา/ เทศบาลตลาดเกรียบ 

7 นางพรทิพย์  ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรจีังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8 นางกนกอร  อู่ทรัพย์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

9 อาจารย์ประภาส ชาตินันต ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดดอนประดู่ 

10 อาจารย์วิมล  เฟื่องอาวร โรงเรียนวดันางคุ่ม ตําบลศาลาลอย 

11 นายสมคดิ  กลัตคร้าม ประธานอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

12 นายสิทธิศักดิ์  อุทากร นักพัฒนาสังคม/ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

13 สมใจ  พิศาสนา ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

14 นพพร  ถวายทาน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายภูริธัช  มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 นางพรทิพย์  อรรคพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา 

3 นายชนาธิป  ไชยรัตนะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา 

4 นางศรีอรุณ  อุทิศธรรม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา 

5 นายอาทิตย์  ทัพวงศ์ศรี  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 นางสาวละอองดาว  เตือนพล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7 นายสมคดิ กังวานเลิศปญัญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หนว่ยท่ี 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8 นางสาวน้ําทิพ  สมวงศ์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่  3 มิถุนายน 2554  เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 
………………………………………………………………………………………………… 

ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางปราณี  จันทวร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

2 นางกมลวรรณ ปานประดิษฐ์   นักพัฒนาชุมชน  สํานักงานเทศบาลตําบลโพสะ 

3 นายสุรพงษ์  มณโีชติ       นักพัฒนาชุมชน  สํานักงานเทศบาลตําบลโคกพุทรา 

4 นายธรรมนญู  อินเติมมา        กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโคกพุทรา 

5 นายประสิทธ์ิ  วิมลศร ี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโคกพุทรา 

6 นางวารุณี  นาคบณัฑิตย ์ กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโคกพุทรา 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายวิชญพร  ไชยรตันะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

2 นางวัฒนา  จิตจํานง  หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม/สนง.พมจ.อ่างทอง 

3 น.ส.นวรัตน์  หมั่นด ี    นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

4 นางละอองวรรณ  คงคุ้ม   นักพัฒนาสังคม/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 

5 นางดวงอมร  รามด้วง   นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการศูนย์พฒันาสังคม หน่วยท่ี 70 จังหวัดอ่างทอง 

6 น.ส.เสาวนีย์  สอดสี      นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการศูนย์พฒันาสังคม หน่วยท่ี 70 จังหวัดอ่างทอง 

7 นายศุทาก  กลิ่นประหราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 6 มิถุนายน 2554  เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดก าแพงเพชร  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสุนันทา  พัฒนศักดิ์ภิญโญ      ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรจีังหวัดกําแพงเพชร 

2 นางยุวดี  คงอินทร์ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกําแพงเพชร 

3 นางใกล้รุ่ง  กระธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอเมืองกําแพงเพชร 

4 นางนันท์นลิน  พุ่มพวง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห/์องค์การบรหิารส่วนตําบลแมล่าด  

5 นายประเสริฐ  นามนาค รองประธาน/ศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชนตําบลแม่ลาด อ.คลองขลุง  

6 นายธณวัฒน์  พรมมา กรรมการ/ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแมล่าด  อ.คลองขลงุ 

7 นางสาวสุภาพร ครุฑคีร ี สํานักงานเทศบาลตําบลระหาน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี  

8 นายสมควร  ชัยพริ้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลระหาน   

9 นายวินัย  อุ้ยหะ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลระหาน   

10 นางจําแรง  เรืองบุตร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตําบลคลองลานพัฒนา 

11 นางบุษบา  วงษ์ประสิทธ์ิ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อําเภอคลองลาน 

12 นางสุมาลี  ศรีสุวรรณ กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

13 นายธงชัย  วิเชษฐะพงษ์ กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

14 นางสาวสุนทราพร  พูลสวสัดิ ์ กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายโอภาส  บูรณะกิจไพบลูย ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกําแพงเพชร 

2 ว่าท่ี พ.ต.บุญทวงศ์  เจริญผลติผล นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.กําแพงเพชร 

3 นางสาวพิมพ์ศศิตา  ไวยหงษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ/สนง.พมจ.กําแพงเพชร 

4 นางสาวสุมาลี  แสงแก้ว นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ/สนง.พมจ.กําแพงเพชร 

5 นางสาวจารณิี  เทือกคําซาว ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมสนง.พมจ.กาํแพงเพชร 

6 นางปรามณี  จิ๋วนุช ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยงานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร 

7 นายพงศ์พล  สุเยาว ์ นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติงานด้านจิตวิทยา  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร 

8 นายมานะชัย  สิงหส์ุข นักสังคมสงเคราะห ์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายเพิ่มวิทย์  กัลปวิทย ์ เทศบาลเมืองตาก 

2 นายปวรี  ภาคอัมพร เทศบาลเมืองตาก 

3 นางสาววารณิี ทองดี เทศบาลเมืองตาก 

4 นางรัตนา จันทะวงษ์ ประธานกพสจ.ตาก 

5 นางขวัญใจ  ปากบ่อง คณะกรรมการกพสจ.ตาก 

6 นางสุกัญญา วรสุทธิ คณะกรรมการกพสจ.ตาก 

7 นางเครือวัลย์  อุ่นเรือน คณะกรรมการกพสจ.ตาก 

8 นางธัญญาวัลย์  บัวประเสริฐ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตําบลแม่ท้อ 

9 นายวีรวัฒน์  บัวประเสริฐ  

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางวันสงกรานต์  เจียมศิร ิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตาก 

2 นายศักดิ์สยาม เทพนิกร สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตาก 

3 นางสาวพลอยนภา  ใจบญุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตาก 

4 นางสาววราภรณ์  ทุ่งแผก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 

5 นางสาวอนงลักษณ์ เจนอักษร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 16 จ.ตาก 

6 นางสาวกนิมนันท์  พินิจการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 16 จ.ตาก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางแสงพลอย  มุ้งทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรจีังหวัดแพร ่

2 นางสุธาวัลย์  เอกจิตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ 

3 นางประชิต  กาทองทุ่ง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ 

4 นางสุชีรา  กาพิยะ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเมืองหม้อ 

5 นางสาวจนิตนา  อาใจ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปุาแดง 

6 นายจักรพันธ์  รอดทุกข์ เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองหม้อ 

7 นายจิรายุทธ์  หงษ์สันชัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห/์อบต.หัวเมือง 

8 นางพรรณี  กําลัง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต.ท่าข้าม 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสุภัสสร  พรหรมวงศ์นันท์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม/สนง.พมจ.แพร่ 

2 นางพิกุล  จอมโพธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน/สนง.พมจ.แพร ่

3 นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ/สนง.พมจ.แพร่ 

4 นางสาวลิตาภา  คําอุดม เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการปอูงกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว/สนง.พมจ.แพร ่

5 นายวรพงศ์ เตชะบุญ  ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหนว่ยท่ี 39 จังหวัดแพร่ 

6 นายธีรศักดิ์  พงศ์ปริดร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่ 

7 นางอนงค์  เจริญวัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร ่

8 นางสาวกัญกร  จอมโพธิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางประภาพรรณ  ปัญญาโจง     ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรจีังหวัดลําพูน 

2 นางสมจิตร คําโปุง   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอบ้านโฮ่ง 

3 นายธนาเดช เทพหมอยา  ประธานอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาํพูน 

4 นายกําพล ไชยลังกา รองประธานอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

5 นางสาวนฤดล  สมบูรณ์โชค องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบัวบาน อ.เมืองลําพูน   

6 นางภัคจินดา  ลังกาฟูา ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลศรีบัวบาน 

7 นายพันธ์ดนัย  เมืองสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลม่วงน้อย 

8 นายพิศาล  ทุนอินทร ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลม่วงน้อย 

9 นางนุจรี  ณ น่าน ส.อบต.เหล่ายาง 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางศรีวัลลา สุขโชต ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หนว่ยท่ี 52 จังหวัดลําพูน 

2 นางสาวณัฐกฤตา คําใจยา นักพัฒนาการเด็ก/ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 52 จังหวัดลําพูน 

3 นางเสาร์แน  ชุมภเูทพา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําพูน 

4 นางรชยา  ฮั่นตระกูล ศูนย์เฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

5 นายสุเมธ  ทาริยะ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม/สนง.พมจ.ลําพูน 

6 นางสาวพิชานันท์  ชูวุฒยากร สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

7 นางสาวสุมาลฉัตร  ธิมา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

8 นายสุกิตต์  รักชาต ิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

9 นายณราศาสตร์  ปารศ ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

10 นางสาวพัฒนา  โปธามูล สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 

11 นายนั้ง  แสงเพชรไพบูลย ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมห้องปฏิบัติการจังหวัดยโสธร (ypoc) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อ.เมือง จ.ยโสธร 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสุกัญญา จันทรคุปต ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร 

2 นางจําเนียร ผลไม้  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร 

3 นายอดิเทพ โยธิคาร์  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสามแยก 

4 นายบุญม ี สีสด   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกระจาย 

5 นายประยรู ชนะภูมิ  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6 นายสมจติร ไชยงาม  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

7 นายกําจร โพธิ์ศร ี ศพค.ทุ่งแต้/พื้นที่โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 

8 ว่าท่ี ร.ต.สุชาติ คําแสน องค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์   

9 น.ส.ภูษิตา สังสนา   องค์การบริหารส่วนตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย  

10 นางแวววรรณ ถ่ินใหญ ่ ผู้ประสานงาน ศพค.บึงแก อ.มหาชนะชัย  

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายอภิชาต อภิชาติบุตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 

2 นายดีเจริญ สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.ยโสธร 

3 น.ส.มัชคนาง เวียงวิเศษ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ/สนง.พมจ.ยโสธร 

4 นางพนิตา เฉียบแหลม นักพัฒนาสังคม/ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 44 จังหวัดยโสธร 

5 นายชาญพล โชตธนาพันธ ์ นักพัฒนาสังคม/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 

6 นางณัฐนัลฐ์ ศรหีงษ์ นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 

7 นายนุศาสตร์ ซาเสน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.ยโสธร 

8 นางพรรณนา  เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ/สนง.พมจ.ยโสธร 

9 นางประไพศรี  ภูคํา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ/สนง.พมจ.ยโสธร 

10 นางสุมาลี  ธรรมรัตน ์ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.ยโสธร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมอาจาโร (ช้ัน 2) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 
………………………………………………………………………………………………… 

ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสมบูรณ์  โล่อุทัย  รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมืองสกลนคร 

2 นางจินตนา ผาอินทร์ วงศ์รัตนะ นายกเทศมนตรี/สํานักงานเทศบาลตําบลวานรนิวาส   

3 จ.อ.พรศักดิ์  ทายะ สํานักงานเทศบาลตําบลวานรนิวาส  อ.วานรนิวาส   

4 นางสาวนิตยา  ทีคอโงน   นักพัฒนาชุมชน / สนง.เทศบาลเมืองสกลนคร 

5 นางสุจินดา  บรรลือหาญ รองประธานคณะกรรมพัฒนาสตรจีังหวัดสกลนคร 

6 นางสาวศศมณ  วงศ์กาฬสินธุ์  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร 

7 ว่าท่ีร้อยตรีพัฒนายุทธ  เพ็งบุญ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสุชาดา  ศิริกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร 

2 นางสมพร  โยตะสิงห์   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.สกลนคร 

3 นางสาวขวัญดาว  นาโควงศ ์ นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 

4 นางกลัยาณี  ศรีสําราญ นักพัฒนาสังคม /ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร 

5 นายสาคร  เสียงเพราะ   นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.สกลนคร 

6 นายดํารงศักดิ์  สง่าวงศ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
 “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางไพรินทร์  แก้วกัญญา นักพัฒนาชุมชน/เทศบาลตาํบลเชยีงคาน อ.เชียงคาน  

2 นางสุภาพ  วางอภัย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเชียงคาน 

3 นางสาววิยะดา  แถวบุญตา นักพัฒนาชุมชน/องค์การบริหารสว่นตําบลแก่งศรภีูม ิ

4 นายมานพ  พรหมอินทร ์ รองนายกอบต./รองประธาน ศพค./องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งศรภีูม ิ

5 นางคณารตัน์  ตรีเศยีร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

6 นางยุภาพร  มณสีุต ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอท่าลี ่

7 นางสาวนฤชล  สิงห์ศิร ิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอเมือง 

8 นางบุญเรียง  ประสานพันธ ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอภูกระดึง 

9 นางสุภาพร  นนทร์คําจันทร ์ คณะกรรมการพัฒนาสตร ี
 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางอัญชนา  จ้อนเมือง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเลย 

2 นางสาวสุภาภรณ์  เสวดนุช สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเลย 

3 นายศิริพงษ์  รุจิรภัทร นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 

4 นางณัฐพัชร์  จริยเอกวิทย ์ นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 

5 นางสาวดวงเดือน  ชูพรหมวงศ ์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 53 จังหวัดเลย 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
 “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางภัทรา  ติยะแสงทอง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองบัวระเหว 

2 นางละออง  บุตรศรภีูม ิ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองบัวระเหว 

3 นางกงศรีไพร  ชัยศร ี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจตัุรัส 

4 นางสาวบานเย็น  พรหมภักด ี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอจตัุรัส 

5 นางสมาร์ท  คลาดโรค ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลหนองบัวแดง 

6 นางประครองศิล ปติตะประพันธ ์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลหนองบัวแดง 

7 นางจันที  รุจาคม 154 ม.2 ต.ละหานค่าย 

8 นายไพทูลย์ กําไพร ี 154 ม.2 ต.ละหานค่าย 

9 นายเอี่ยม  เชิดสูงเนิน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลรังงาม 

10 นางแสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลรังงาม 
 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 ว่าท่ี พ.ต.นพดล รัตนจิต สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชัยภูม ิ

2 นางสาววกุล  ภคสกุลกาญจน ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

3 นางสาวยมล  พงษ์พันธ์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 10 จังหวัดชัยภูม ิ

4 นางสาวณัฐธิดา  แสงชัย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 10 จังหวัดชัยภูม ิ

5 นายอภิวัฒน์  วิริยาภริมย ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
 



86 | โครงการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
  “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสุมาลี  ภจูอมขาว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอภูเวียง    

2 นายพิพัทธ์  พึ่งสว่าง นักพัฒนาอิสระ 

3 นางสาวณภัทสุดา  เปรมใจ นักพัฒนาชุมชน/องค์การบริหารสว่นตําบลภผูามา่น 

4 นางแสงทอง  แสนสงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรตีําบลหนองกุง  อ.นํ้าพอง   

5 นางวาสนา  พรหมภักดี  61 ต.เมืองเก่า อ.เมือง 

6 นางตุ้น  ทาเภา 143 ม.17 ถนนวุฒิธาราม 

7 นายจงรัก  เพ็ชรราด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนใหม่ตําบลนาเดยีว 

8 นายจันทร์สาย  โพธิ์ศร ี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลห้วยเตย 

9 นางอรุณี  นามสีฐาน  

10 นางเสาวคนธ์  รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน/องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านผือ 

11 นางสาวสุรธาน ดําดิน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านหนองจิก 

12 นางสาวภิญญาพัชญ์  ทศไกร นักพัฒนาชุมชน/องค์การบริหารสว่นตําบลใหม่นาเดียว 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางเบญจมาศ  หะยาจันทา นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ/สนง.พมจ.ขอนแก่น 

2 นางศรีสุดา  ราชธา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม/สนง.พมจ.ขอนแก่น 

3 นางสมพิศ  เทียนทอง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพทิักษ์คุ้มครองสิทธิ/สนง.พมจ.ขอนแก่น 

4 นางณัฐรฌาร์  ปัทถาพงษ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.ขอนแก่น 

5 นางสันธาดา  การณุยวนิช นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.ขอนแก่น 

6 นางสัญญา ภูนาเขียว นักพัฒนาสังคม/ศพส.หน่วยท่ี 5 ขอนแก่น 

7 นางวัฒนา  พลวิเศษ นักพัฒนาสังคม/ศพส.หน่วยท่ี 5 ขอนแก่น 

8 นางดวงพร  ทิศาดลดลิก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 

9 นางฤดี  มงคุณดา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 

10 นางรัชนี  ชาบุตรศร ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ/สนง.พมจ.ขอนแก่น 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายนิติพันธ์  สร้อยนติิรัตน ์ ประธานอพม.ต.เขารูปช้าง 

2 นางฉ่ายะ  บิลหีม ประธานอพม.ต.คลองอู่ตะเภา 

3 นางจินตนา จิโนวัฒน ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอสิงหนคร 

4 นางทิพย์วรรณ พัฒโน นายกสมาคมผู้นาํสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

5 นายสนั่น  ช่วยนุกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล 

6 นางวัลภา  คงพรหม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลท่าหิน 

7 นางปราณี  มณีดลุย ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคูขดุ 

8 นายจํานูญ  เทพนวล ประธานอพม.อ.นาหม่อน 

9 นายชัยกร  โชติธรรม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตาํบลเกาะแต้ว 

10 นายลิขิต  สหีะนน คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกระดังงา 
 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 คุณจารุณี  สุวรรณรตัน ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา 

2 นายนิวัติ  ลดทบ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

3 นางณิชาภัทร  เพ็ชรพันธุ ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 

4 นางราศี  แก้งมรกต นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 56 
สงขลา 

5 นายสังวาล  คงทน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ ศนูย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 56 สงขลา 

6 นายอิระณัฎฐ์  ลิขิตตระการลกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 12 

7 คุณมลัลิกา  สาราลักษณ ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

8 นางสาวเสาวภาคย์  คงนารึก นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางจินดา  เดชอรัญ นักพัฒนาชุมชน/สํานักงานเทศบาลตําบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร ์

2 นางสาวเสาวลักษณ์  ดําด้วง นักพัฒนาชุมชน/สํานักงานเทศบาลตําบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน 

3 นางอุไร  ด้วงเสน ประธานศพค.เทศบาลตําบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ 

4 นายสมพงษ์  เหมียนย่อง ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.เขาชัยสน 

5 นางกรรณิการ์  สุขทอง     เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง/อําเภอควนขนุน    

6 นางดวงจิต  คําพงศ์    คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง/ อําเภอเขาชัยสน   

7 นายภักดิ์  สงนุ้ย   
  

ประธานคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลมะกอก
เหนือ อําเภอควนขนุน  

8 นางทรงพร  หมานมา    ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอีําเภอศรีนครินทร์ 

9 นางสุพิษ  หนูคงไฟ   ประธานกลุม่พัฒนาสตรีตาํบลเขาปูุ อําเภอศรีบรรพต   

10 นายไข่  นวลขลิบ   รองประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อําเภอ
ศรีนครินทร์   

 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางจุฑารัตน์  มณีโชติ       นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ/สนง.พมจ.พัทลุง 

2 นางเครือวัลย์  แก้วนก       นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.พัทลุง 

3 นายวินิจ  บุญพัฒน์           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน/สนง.พมจ.พัทลุง 

4 นางสาวธัญพร  อุ่นเศียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 

5 นางสาวเพ็ญจันทร์  พ้นภยั นักพัฒนาสังคม/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 

6 นางปิยภัค  สุดอักษร เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ปฏิบัติการ/สนง.พมจ.พัทลุง 

7 นางมณี  สารผล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ/สนง.พมจ.พัทลุง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางกุณวดี   ส่งแสง นักพัฒนาชุมชน/เทศบาลตาํบลวิชิต 

2 นางนวลจันทร์  สามารถ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวิชิต 

3 นางอุษา  สุขประเสริฐ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลวิชิต 

4 นายส่งเสริม  จันทภมู ิ เทศบาลเมืองกะทู้ 

5 นางกาญจนา ทรัพย์นท ี คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกะทู้ 

6 นางขวัญนภา  ทิพย์พญาชัย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต 

7 นางสาวขวัญใจ  วีรสัตยานนท์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต 

8 นางสมทรง  อักษรสวัสดิ ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

9 นางจารุวรรณ  เตีย้วสกลุ ประธานอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัษฎา 
 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางอัญชลี  นานนุ่ม  ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หนว่ยท่ี 40  ภูเก็ต 

2 นายยงยุทธ  โสตถิอุดม ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายภุูเก็ต 

3 นางสาวจิราภรณ์  เซ่งฟัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภเูก็ต 

4 นายกิตติ  อินทรกุล สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

5 นายวีรภัทร์  อินะมูนา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

6 นางสาวขวัญฤดี  เอี้ยวเล็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 

7 นางสาวสุภาวดี  พิมทอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

8 นางสาวยุรนันท์  สมปาง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

9 นางรัตนา  สนามพล ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

10 นางสาวสาริณี  บางหรง นักพัฒนาสังคม/ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 40 จังหวัดภูเก็ต 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 -16.00 น.  
ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต าบลปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางศุภากร  สุวรรรณศลิป ์ กรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมือง 

2 นางกมลวรรณ  นาคจ ู ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง 

3 นางธรรมรตัน์  พูลสวสัดิ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4 นางธนวรรณ  กลั่นฟัก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5 นางสุมาลย์  ช่ืนบาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง 
 
ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายปริญญา  นิจถาวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

2 นางเอมอร ทองเจิม เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชํานาญการ/ 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ 

3 นางวลีพรรณ  แม้นอินทร ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

4 นางสาวสุพัฒนาดา  สุดาคํา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

5 นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย ์ ผู้อํานวยการศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง  

6 นางสาวพิมมาศ จันวงษ ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

7 นางอมชยา วสลานนท์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

8 นางจรินทร์ทิพย์ ปิติสมสง่า สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

9 นางวิไล รุ่งรตัน์มณีมาศ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

10 นางกาญจนา พรธีระบูรณ ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

11 นางสาวนิภาพร กองศร ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 

12 นางสาวฐิตารยี์  ธนพัฒนาวฤทธ์ิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 
………………………………………………………………………………………………… 

ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสาวสุรยี์พร จะมีสุข นักพัฒนาชุมชน 4 /เทศบาลตําบลธรรมศาลา  

2 นางสุรัสวดี  ห้วยกรดวัฒนา  

3 นางอุไร  อินทร์ปฐม  

4 นางธัญชนก  สมนาค  

5 นายชัยวัฒร์  มีทรัพย์หลาย องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟูา อ.นครชัยศร ี

6 นางสาวฐิติกุล หงส์ทองมี ประธานกลุม่สตรีตาํบลบางแก้วฟาู 

7 นางสาวลัดดา  พนาภรสกุล องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยคลา้ อ.ดอนตูม 

8 นางสาวราตรี  พีระสงคราม  

9 นางสาวศิริพร  สุพัฒน ์ เทศบาลตาํบลบางเลน 

10 นางถาวร  เกตุม ี  

11 นางมาลี  โตโส  

12 คุณสภุกิจ รูปสูง เทศบาลตาํบลบางเลน 

13 นายน้อย  ตันประเสริฐ  

14 นางจรัสศรี บุญสุข  

15 นายวิษณุพงษ์ ห้วยกรดวัฒนา ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านหลวง 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสรีรตัน์ จันทร์คงวงษ ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 

2 นางอวยพร  ชัยรัตน์ปรางกุล ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 18 จังหวัดนครปฐม 

3 นางสาวธมลนฐสรณ์ สงวนพันธุ ์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 18 จังหวัดนครปฐม 

4 นางจินตนาวณี ธีรญัญารนานนท์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 

5 นายสุชาติ ฟักเปี่ยม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 

6 นางสาววราภรณ์ ศรีปาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
………………………………………………………………………………………………… 

ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายเอกชัย  เฮ้งเจริญสุข ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหลักสอง 

2 นางสมหมาย  เย็นงาม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโทรัด 

3 นางภัทราภรณ์  นาโคก ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนาโคก 

4 นางสายพิณ  อุ่นเมืองอินทร ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดอนไก่ดี 

5 นายอานนท์  ลิขิตวัฒนกิจ นักพัฒนาชุมชน 5 สํานักงานเทศบาลตําบลหลักห้า 

6 นางวาสนา  จรัสศรีพิบูลย ์ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 

7 นางสุนีย์  สุขสันต์สริิมา ประธานอพม.ระดับอําเภอกระทุ่มแบน 

8 นายชาญชัย  กุลพงษ์ อพม.ตําบลมหาชัย 

9 นายบุญธรรม  เจ็ดส ี รองประธานกลุม่พัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร 

10 นางวันดี มหาวีโร ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรจีังหวัดสมุทรสาคร 

11 นางอุบล  พุฒิพงษ์ไพบูลย์ กรรมการกลุม่พัฒนาสตรีอําเภอเมอืง 

12 นางสาวธิตฐิญา ฤทธ์ิสมหวัง กลุ่มพัฒนาสตรีตาํบลหลักสอง 

13 นายบุญส่ง เดชเพ็ชร รองประธานศพค.ตาํบลหลักสอง 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางสาวณัชรณิี ปลีกล่ํารตันสริิ หัวหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

2 นางสาวปนัดดา  พรหมบุตร นักจิตวิทยา/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

3 นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชต ิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 

4 นางฉัตรลัยย์ ลิ้มปสุวรรณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 

5 นางสุพัฒนา ไพฑูรย ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว” 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 

………………………………………………………………………………………………… 
ภาคเช้า : กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางวราภรณ์  แจ้งเจรญิ เลขาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี 

2 นางสาวปรียานันท์ เจือพิทักษ ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุร ี

3 นายภิรมย์  ชัยประยรูหัทธยา ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.บ้านช้าง 

4 นางสาวจันทนา  ไวยณางค์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5 นางเจษฎา  บุญแก้ว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6 นายชาญยุทธ คูณยา นักพัฒนาชุมชน 

7 นางสุภาพ  พุ่มผลัก นักพัฒนาชุมชน  เทศบาลตําบลเสม็ด 

8 นางสาวรัตนาภรณ์ แรมเขียน เทศบาลตาํบลบ้านช้าง 

9 นางสาวพิมพ์ฤทัย วรทองอนุรักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพล ู

10 นายยุทธนา รินมสีุข นักพัฒนาชุมชน 

ภาคบ่าย : กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นายสมชาย ศโิรรตัน ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุร ี

2 นางสาวจันจิรา  ไทยบัณฑติย ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

3 นางสาวสมศรี  สิงห์เกลี้ยง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

4 นางสาวนงคราญ  แสนเพ็ชร สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

5 นางกรุณา  ยุทธสมภพ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดชลบุร ี

6 นางสาวกมลพรรณ  บุญล้อม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุร ี

7 นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ บ้านพักเด็กและครอบครอบครัวจงัหวัดชลบุร ี

8 นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครอบครัวจงัหวัดชลบุร ี
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว 

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางรัตนา สัยยะนิฐ ี ผู้อํานวยการกองกลาง 

2 นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล 

3 นางนุจรี เต็มรุ่ง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

4 นางสาวสมร ศรีศริ ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

5 นางนฤมล อังกูรวิบูลย ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

6 นางปรีญา เพื่องพิศิษฐ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

7 นางสาวสุเพญ็ แท่นวิทยานนท์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

8 นางสาวภาณี  จันทร์ต้น  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

9 นางสาวอาภรณ์ อําไพจติร ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

10 นางกัลยา  สุวรรณรัตน ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

11 นางโสภญิ เทพพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

12 นางสาวสุวรรณา ไชยโยธา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

13 นางสาวพัชรีวรรณ ฤทธิวรรณะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

14 นางอรียาพร  อรุณเนตร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

15 นางศันสนีย์ สว่างวิวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

16 นางสาวอนุธิดา  สุดสม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

17 นางสาวอรอุมา ปักเข็ม นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

18 นางนภารัตน์ เจริญรัตน ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

19 นางสาวกฤษฏี บุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

20 นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

21 นางสาวพวงแข เทียบทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรแีละครอบครัว 

วันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางรัชนี  สุดจิตร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

2 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสฏิฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิความเสมอภาคหญิงชาย 

3 นางพรสม  เปาปราโมทย ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตร ี

4 นางอัจฉรา  พุ่มมณีกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว 

5 นางรัตนา สัยยะนิฐ ี ผู้อํานวยการกองกลาง 

6 นางดารารตัน์  แก้วสลับส ี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

7 นางสาวลลิดา  แก้วสุวรรณ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

8 นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล 

9 นางปิยะพร  เฉลมิช่วง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

10 นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

11 นางมาลี  เซียนประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

12 นางสาวสมร ศรีศริ ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

13 นางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพเิศษ 

14 นางสาวกุรุพิน  สิงห์น้อย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

15 นางปรีญา  เฟื่องพิศิษฐ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

16 นายโสภณ  แก้วล้อมทรัพย ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

17 นางกัลยา สุวรรณรัตน ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

18 นางสาวภาณี จันทร์ตัน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

19 นางโสภญิ เทพพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

20 นายศุภลักษ์ เสนาพรหม นิติกรชํานาญการ 

21 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง นิติกรชํานาญการ 

22 นางสาวรําไพ ศรีสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

23 นางสาวสมศรี จงเป็นสุขเลิศ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

24 นางสาวพัชรีวรรณ ฤทธิวรรณะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

25 นายศรณัยศ บุญไข ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

26 นายบุญสม  สีสุวรรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

27 นางณัฐิตา วิจิตรตระการกลุ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

28 นางสาวอนุธิดา สุดสม นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

29 นางสาวอรวรรณ  ธรรมปรยิัต ิ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ 

30 นางสาวศศิกมล เจียมรักษา นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

31 นางสาวปภาดา ชิโนภาษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

32 นางสาวอุมาภรณ์ นีละเสน นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 

33 นางสาวชลธิสร จินาวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

34 นางสาวกฤษฎี บุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ 
 
คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 รศ.ระพีพรรณ  คําหอม หัวหน้าโครงการ/คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

2 รศ.สรุางค์รัตน์  วศินารมณ ์ นักวิจัย/คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

3 นางสาวโฉมสุดา  สาระปญัญา ผู้ช่วยนักวิจัย/คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

4 นางประกายทิพย์  วงศ์หอม ผู้ประสานงาน/คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

5 นางรัตนา  สัยยะนิฐ ี สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

6 นางมาลี เซียนประเสริฐ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

7 นายโสภณ  แก้วล้อมทรัพย ์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

8 นางสาวภาณี  จันทร์ตัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

9 นางสุภานี  กุณฑลจินดา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

10 นางโสภญิ  เทพพิทักษ์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

11 นายกันตพงศ์   รังษีสว่าง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

12 นางสาวรําไพ  ศรีสุข สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

13 นายศุภลักษ์  เสนาพรหม สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

14 นางอรียาพร  อรุณเนตร สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

15 นายบุญสม สสีุวรรณ ์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

16 นางสาวชลธิสร จินาวัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ผนวก ค 
ภาพประกอบ 

ภาคเหนือ 
 
 
 
 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
ภาคใต ้        

 
 
 
 

คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ สค. 
 

 
 




