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สารผู้อำนวยการสำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานหลัก
 ในการพัฒนาศักยภาพสตรีส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
และสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ซึ่งในรอบปี 2550
ที ่ผ ่านมานั ้นนับเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ ่งในการดำเนินงานของ
สำนักงานกิจการสตร ีและสถาบันครอบครัวตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ  และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

เป้าหมายหลักในการทำงานของสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวคือ การพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีภาวะผู้นำและ
ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ร่วมตัดสินใจ
ในปัญหาและกิจกรรมของชุมชนและสังคมเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาย รวมท้ังการจัดการงานสาธารณะมากขึน้
นอกจากนี้ การดำเนินงานด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันสังคมพื้นฐานในการ
หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ของสมาชิกในครอบครัวนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่จะ
มุ่งสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เช่น การใช้เวลาว่างของสมาชิกใน ครอบครัว การจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
เพือ่สร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่ง พอ่ แม ่ลูก  เปน็ตน้

สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน   สำนักงานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครวัได้ให้ความสำคญักับการพฒันาระบบราชการโดยวธีิการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรว่มในการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการปฏบัิตงิานรว่มกบัหนว่ยงานมากขึน้  เพือ่ขบัเคลือ่น
งานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปญัหาสตรีและปัญหาครอบครัว

การที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งหลายให้สำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีนั้น เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจ และด้วยความสามารถ เสียสละของผู้บริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้างทุกคนของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมท้ัง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ  และเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างดีย่ิง ผมจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสน้ี  ท้ังน้ี สำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนสุ์ขแกป่ระชาชน สังคม และประเทศชาตต่ิอไป

                                          (นายสวิุทย ์ ขันธาโรจน)์
                                 ผู้อำนวยการสำนักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั



ทำเนยีบผูบ้รหิาร

นายสวุทิย ์ขันธาโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางจติราภา สุนทรพพิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นางกิง่แก้ว อินหวา่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นางวรรภา ลำเจียกเทศ
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา
ผู้อำนวยการกองสง่เสริมและ

พัฒนาเครือข่าย

นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนกัส่งเสริม
ความเสมอภาคหญงิชาย

นางอนุสรณ์ อินทร์กำแพง
ผู้อำนวยการสำนกัส่งเสริม

สถาบันครอบครวั

นายสมชาย วุฒิสมบูรณ์
หัวหนา้กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

นางสาวอทุุมพร กังวาลไกล
หัวหนา้หนว่ยตรวจสอบภายใน
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6 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สว่นที ่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว

พันธกิจ/ภารกิจ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
2. พัฒนาศักยภาพสตรี
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว
4. ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและชาย

อำนาจหน้าที่
1. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางในการส ่งเสร ิมศักยภาพความเสมอภาคของหญิงและชาย

 และความเปน็ปกึแผน่ของครอบครวั เพือ่ความมัน่คงในการดำรงชวีติ
2. เสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมศักยภาพความเสมอภาคของหญิงและ

ชาย และความเปน็ปึกแผน่ของสถาบนัครอบครวั
3. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดำเนนิการของเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ

สร้างความเสมอภาคและความเปน็ธรรมของหญงิและชาย และความเปน็ปกึแผน่ของสถาบนัครอบครวั
4. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดำเนนิการตามพนัธกรณ ีข้อตกลง และความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ
5. ส่งเสริมและประสานการดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีตามกฎหมาย
6. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมของ

หญงิและชาย และความเปน็ปกึแผน่ของครอบครวั
7. กำหนดมาตรฐาน กำกับดูแล  และติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

และมาตรการท่ีกำหนด
8. ประสานข้อมูลด้านการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมของหญิงและชาย

และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1.1 นโยบายรฐับาลดา้นสงัคม
คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 3

พฤศจิกายน 2549 ระบุว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งที่คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อย่างสมานฉนัท์บนพ้ืนฐานของคณุธรรม โดยมีนโยบายดา้นสังคม ดังน้ี

1. สง่เสรมิความรัก ความสามคัคี ความสมานฉนัท์ของคนในชาติ
ให้เกิดความร่วมมือกันในการกอบกู้และฟื้นฟูประเทศชาติในทุกด้าน  โดยการสรุปบทเรียนจาก

ปัญหาความแตกแยกร้าวฉานและความล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอดีตแล้วนำมาปรับ
ความเขา้ใจของประชาชนสรา้งกระบวนการแกไ้ขปญัหาทีเ่นน้ความสมานฉนัทข์องคนในชาต ิ พรอ้มทัง้สง่เสรมิ
การเผยแพร่ตัวอย่างของความรว่มมือท่ีดีและมีความสุขของทุกชุมชนอย่างต่อเน่ือง

2. จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์
บนพืน้ฐานคณุธรรมรว่มกบัภาคประชาชน ภาคธรุกิจ ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ และสถาบนั

ศาสนา เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมที่ชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรมและ
สังคมประชาธิปไตย

3. เรง่รดัการปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมนำความรู้
มุ่งมัน่ทีจ่ะขยายโอกาสทางการศกึษาของประชาชนใหก้วา้งขวางและทัว่ถงึโดยคำนงึถงึการพฒันา

คุณภาพชวิีตและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั เสริมสร้างความตระหนกัในคณุค่าของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ความสมานฉนัท ์วถิชีีวติประชาธปิไตย พฒันาคน โดยใชค้ณุธรรมเปน็พืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยง
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเน้นการ
กระจายอำนาจสูเ่ขตพ้ืนท่ีสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือให้การ
ศึกษาสรา้งคนและสรา้งความรูสู่้สังคมคณุธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสทิธภิาพ

4. พัฒนาสขุภาวะของประชาชนใหค้รอบคลมุท้ังมติิทางกาย  จติ สงัคม และปญัญา
โดยการปฏิรูประบบสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงจากพฤตกิรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเน้นการมีส่วนร่วม

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค
 การบริการรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง และเป็นธรรม และจะเสนอใหมี้การออก
พระราชบัญญัติสุขภาพแหง่ชาติ

1
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม, กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์; 2550 หนา้ 9-21

1
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5. ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
เพือ่ใหป้ระชาชนทกุระดบัมีโอกาสไดเ้ลน่กฬีา และออกกำลงักายเพือ่สร้างเสรมิและสมรรถภาพทีด่ี

มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยมเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ  สนับสนุนกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและอาชีพไปสู่มาตรฐานในระดบัสากล

6. สรา้งความเขม้แข็งของทกุชุมชนท้องถิน่และประชาสงัคม
    ใหส้ามารถจดัการตนเองเกีย่วกบัความเปน็อยูท่ัง้ดา้นเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม การปกครอง และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิทธิชุมชน  โดยส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน องค์กรอาสาสมัคร
ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมท้ังการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
การดแูลเดก็และเยาวชน คนพกิาร คนสงูอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส การสนบัสนนุสทิธสิตร ีตลอดจนความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน

7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
สนัติสขุอยา่งยัง่ยนื

บนฐานของวฒันธรรมไทย และใช้ส่ือทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคมรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย
ตลอดจนสรา้งความสามคัค ีเอ้ืออาทร สมานฉันทข์องสงัคมและประเทศชาติ

8. ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหป้ระชาชนมามีสว่นร่วม
ปรับปรุงระบบการสบืสวน สอบสวน การกล่ันกรองคดแีละการพจิารณาวนิิจฉัยช้ีขาดคดกีารควบคมุ

และการฟืน้ฟผูู้กระทำผดิคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนเพือ่สร้างความเปน็ธรรมในสงัคม และใหป้ระชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ มีการสร้างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข้อพิพาทและป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรม
เพ่ือลดปริมาณคดี ความสูญเสียจากอาชญากรรมและความขดัแย้งของสังคม

9. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
โดยนำระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม



รายงานประจำป ี2550   9

สังคมไทยที่พึงปรารถนา
สังคมคือการอยู่ร่วมกัน  การอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด  ฉะน้ันคนไทยตอ้งร่วมคิดร่วมสร้างสังคม

ที่พึงปรารถนา
เนือ่งจากสงัคมไมห่ยดุนิง่ แตเ่คลือ่นไหวเปลีย่นแปลง การรว่มคดิรว่มสรา้งสงัคมทีพ่งึปรารถนา จึงควร

เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

สังคมไทยทีพึ่งปรารถนา คอื สังคมทีดี่งามและอยูเ่ยน็เปน็สขุร่วมกนั
สังคมทีด่งีามและอยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั หมายถงึ สังคมแหง่ความพอเพยีงและสนัต ิมีเศรษฐกจิพอเพยีง

ไม่ทอดทิง้กนั มีความเปน็ธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเขม้แขง็ทางสงัคม และสามารถรกัษาสมดลุใน
ตัวเอง และกบัโลกภายนอกทา่มกลางความเปลีย่นแปลง

หลกั 8 ประการ แหง่สังคมอยูเ่ย็นเปน็สุขร่วมกนั
สังคมทีอ่ยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั  มีหลกั 8 ประการ ตามภาพขา้งลา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

1. สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ไม่ใช่สังคมแบบตวัใครตวัมนั แตเ่ปน็สงัคมทีมี่นำ้ใจ ร่วมทกุขร่์วมสขุ ไม่ทอดทิง้กนั

2. มีเศรษฐกิจพอเพียง
มีพออยู่พอกินถ้วนหนา้ พ่ึงตนเองได ้ มีความสมดลุ และเตบิโตขึน้บนฐานทีแ่ข็งแรงอยา่งมีดุลยภาพ

และความยั่งยืน
3. มีการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ มีการใช้อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน เป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกจิพอเพียง และความเปน็ธรรมทางสงัคม

1. ไม่ทอดทิง้กัน2. เศรษฐกจิพอเพยีง

3. ใช้ทรพัยากรอยา่ง
เป็นธรรมและยั่งยืน

4. เคารพศกัด์ิศรีและคณุค่า
แห่งความเป็นคน

สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน

5. ความเปน็ธรรมทางสงัคม 6. สันติภาพ

7. พัฒนาจติใจใหสู้งข้ึน

8. ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
ประชาสังคม

ภาพที ่1  หลัก 8 ประการ แหง่สังคมอยูเ่ย็นเปน็สุขร่วมกนั
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4. มีการเคารพศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
หากมีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สังคมจะมีความสุข

มีความช่ืนชมยินดีต่อกัน มีความร่วมมือกันทำความด ีและมีพลังสร้างสรรค์มหาศาล
การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็นศีลธรรมพื้นฐานของ

สังคม เป็นรากฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสขุ ฉะนัน้ สังคมพงึทำความเขา้ใจและสรา้งศลีธรรมพืน้ฐานตามขอ้นีใ้หไ้ด้

5. มีความเป็นธรรมทางสังคม
ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นบ่อเกิดของความสุข และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รากฐานของความเป็น

ธรรมทางสังคมอยู่ท่ีการเคารพศักด์ิศรี และคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมทางสังคม
รวมถงึความเปน็ธรรมทางกฎหมาย และความเปน็ธรรมทางเศรษฐกจิดว้ย

6. มีสันติภาพ
ความรุนแรงและสงครามทำลายการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข สังคมต้องมีสมรรถนะในการแก้ไข

ความขดัแย้งด้วยสันติวิธี ท้ังความขดัแย้งภายในและกบัภายนอกประเทศ เพ่ือสันติภาวะของสงัคม
7. มีการพัฒนาจิตใจให้สูงข้ึน

การพัฒนาจิตใจให้สูงข้ึนเป็นปัจจัยสำคัญของความสุข ความพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
8. ความเข้มแข็งของชุนชนท้องถิ่นและประชาสังคม

ถ้าปราศจากความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ประชาธิปไตยและศีลธรรมในสังคม
เป็นไปไม่ได้

สังคมที่มีโครงสร้างแนวดิ่ง คือ รวมศูนย์อำนาจไว้ข้างบน เศรษฐกิจจะไม่ดี การเมืองจะไม่ดี
และศลีธรรมจะไมดี่ ถึงแมมี้ศาสนาดีๆ  ตราบใดทีโ่ครงสรา้งสงัคมยงัเปน็แนวดิง่ ศีลธรรมกไ็ม่เกดิ

การพฒันาทัง้ 7 ขอ้ ขา้งตน้จะเกดิขึน้ไมไ่ดถ้า้ขาดขอ้ 8 ฉะนัน้ ควรทำความเขา้ใจความสำคญัของ
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ ่นและประชาสังคมในฐานะเป็นเครื ่องมือที ่ทำให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี
และศลีธรรมดี

สังคมใดประกอบดว้ยหลกั 8 ประการ ดังกล่าวขา้งตน้จะเปน็สังคมทีดี่งามและรม่เย็นเป็นสุข

ยทุธศาสตรสั์งคม 3 ประการ
ยุทธศาสตร์ คือ แนวทางใหญ่ๆ อันประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าวข้างต้น
       สำหรบัยทุธศาสตรสั์งคมทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและมัน่คงของมนษุยจ์ะขบัเคลือ่นในป ี2550

ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร ์คอื
1. ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน
2. ยทุธศาสตรสั์งคมเขม้แขง็ (ความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่และประชาสงัคม)
3. ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน น่ัน คือ 1 ส่งเสริม 2 และ 3, 2 ส่งเสริม 1 และ 3  ส่งเสรมิ 1
และ 2 ตามรปูภาพที ่2

ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สังคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ตามหลัก 8
ประการ ดังกลา่วในขอ้ 2

เนือ่งจากยทุธศาสตรสั์งคมเปน็ยทุธศาสตรช์าต ิฉะนัน้จึงไม่ใช่เฉพาะเปน็หนา้ทีข่องกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนษุยเ์ทา่นัน้ แตเ่ปน็หนา้ทีข่องรฐับาลทัง้รฐับาล และองคาพยพของประเทศทัง้หมด
ท่ีจะร่วมกนัสร้างสรรคสั์งคมทีดี่งามและรม่เยน็เปน็สุข โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
จะทำหน้าที่ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

1. ยทุธศาสตรสั์งคมไมท่อดทิง้กนั
ในยทุธศาสตรน้ี์ อยา่งน้อยประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั 5 ประการ คือ
1.1 สำรวจผูถ้กูทอดทิง้ในทกุตำบลและใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ภายใน 3 เดอืน

ผู้ถกูทอดทิง้อาจมคีนแก ่คนพกิาร เดก็กำพรา้ คนจน และคนทีเ่จบ็ทีพ่ึง่ตนเองไมไ่ด ้ขณะนีเ้รา
มีโครงสร้างและทรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะดูแลผู้ถูกทอดทิง้ในทุกพ้ืนท่ี ท้ังกองทนุชาวบ้าน กองทุนหมู่บ้านและชมุชน
เมือง (กทบ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้ง
โรงพยาบาลชมุชนตา่งๆ และกลไกกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ซ่ึงรวมแลว้ในพืน้ทีท่กุตำบลมทีรพัยากรเพยีงพอ
ที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อผู้ถูกทอดทิ้งในตำบลได้อย่างสบาย

ในแต่ละตำบลมี 10 หมู่บ้าน และมีประชากรประมาณ 10,000 คน แต่ละตำบลโดยความ
ร่วมมือของ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาคมตำบล สามารถสำรวจทุกครัวเรือนในตำบลทั้งหมดภายใน
1 เดือน ต้ังแตมี่นโยบายและรว่มกันวางแผน และใหค้วามชว่ยเหลอืเบ้ืองต้น

1.2 การบรรเทาสาธารณภัย
เช่น น้ำท่วม และอ่ืนๆ จัดให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงาน

ของรัฐ ในการเตรียมพร้อม และลงมือปฏิบัติได้รวดเร็ว และถูกต้องในการบรรเทาสาธารณภยั
1.3 ส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นเต็มประเทศ

ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้ง

ภาพท่ี 2 ยุทธศาสตรสั์งคม 3 ประการ
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เป็นนโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้เวลาประมาณ 10 – 15 วัน ต่อปี
ไปทำงานเปน็อาสาสมคัร เพ่ือสังคมโดยไมถื่อเป็นวันลา ท้ังน้ีโดยอาจเปน็อาสาสมคัรไปช่วยคนแก ่คนเจบ็ คนจน
คนพิการ เด็กกำพร้า หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะทำให้เป็นสังคมท่ีมีน้ำใจไม่ทอดท้ิงกัน และเกิดการเรียนรู้เร่ืองราว สภาพความ-
เป็นจริงของสังคม ซ่ึงจะพัฒนาจิตและปัญญา ท้ังน้ีกระทรวงจะจัดให้มีการจัดการประสานงานอาสาสมัครเพ่ือสังคม
ท่ีมีประสิทธิภาพ

1.4 การสร้างบ้านให้คนจน
ประเทศไทยมีทรัพยากรมากพอที่ไม่ควรจะมีคนจนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย ถ้าเราเป็นสังคมที่ไม่

ทอดทิ้งกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสนับสนุนให้ทุกชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด
สำรวจดูว่ามีคนจนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรือไม่เพียงใด และจัดการให้มีการสร้างบ้านเพื่อคนจน ซึ่งควรรวมถึงมี
กระบวนการอาสาสมัครสร้างบ้านเพื่อคนจน

1.5 ส่งเสรมิใหมี้ “คลนิกิความยตุธิรรม” ในทกุจงัหวดั
ในความเจบ็ไขย้งัมโีรงพยาบาลดแูล ในสงัคมมผู้ีป่วยทางจติใจ เพราะไมไ่ดรั้บความยตุธิรรม

เป็นอันมาก และเข้าไม่ถึงระบบความยุติธรรมของรัฐ จึงถูกทอดทิ้ง จะส่งเสริมให้มีคลินิกความยุติธรรมในทุก
จังหวัด โดยการรวมตัวกันของทนายความ อัยการอาวุโส ตุลาการอาวุโส นักสิทธิมนุษยชน และผู้รักความ
เป็นธรรม อ่ืนๆ เพ่ือเยียวยาช่วยเหลือ ไม่ได้รับความยุติธรรมท่ีถูกทอดท้ิง เหล่าน้ีเป็นอย่างน้อย

2. ยทุธศาสตรสั์งคมเขม้แขง็
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
ประชาธปิไตย ความเปน็ธรรมทางสงัคม และความรม่เยน็เปน็สุข จะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย ถ้าปราศจาก

สังคมเขม้แขง็  ฉะนัน้ยทุธศาสตรสั์งคมเขม้แขง็จงึเปน็หวัใจของยทุธศาสตรสั์งคม
ยุทธศาสตรน้ี์จะส่งเสริมให้มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทกุพ้ืนท่ี  ในทุกองค์กร และในทุกเร่ือง ทำให้

เกดิการพฒันาอยา่งบรูณาการทัง้ประเทศ โดยสง่เสรมิ
1. ความเข้มแข็งของชุมชน
2. ความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น
3. ความเขม้แขง็ของประชาคมตำบล ประชาคมจงัหวดั และประชาคมประเทศ
4. การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดในทุกจังหวัด
5. ความเขม้แขง็ของกลุม่เปา้หมายและสถาบนัครอบครวั (สตร ีเดก็ เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พกิาร

และผู้สูงอายุ)
การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
หมายถงึ ตอ้งทำใหจั้งหวดัทกุจงัหวดัสามารถดำเนนิการไดด้งันี้
1) จัดการช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง
2) สร้างเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
3) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน
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4) อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม และการพฒันาจิตใจ
5) ส่งเสรมิพฒันาการของเดก็  เยาวชน และครอบครวั อยา่งถกูตอ้ง
6) ดแูลความปลอดภยั ความยตุธิรรมชมุชน และแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิี
7) สร้างเสริมสุขภาพและสร้างสรรค์ระบบสุขภาพชุมชน
8) จัดการการศกึษา การวจัิย และการจดัการความรูข้องชมุชนทอ้งถิน่
9) พัฒนานโยบายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
10) พัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จะส่งเสริมความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ  องค์กรทางศาสนา องค์กรทางสุขภาพต่างๆ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าหมาย หนึ่งมหาวิทยาลัยต่อหนึ่งจังหวัด ซึ่งหมายถึงการทำให้แต่ละจังหวัดมีอย่างน้อยหนึ่งมหาวิทยาลัยที่
ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

3. ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม
ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ีไ่ม่ทอดทิง้กนั  และยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรสั์งคมเขม้แขง็กส่็งเสรมิ

และเปน็ส่วนหนึง่ของสงัคมคณุธรรมดว้ย
ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรมจะส่งเสริมให้ความดีงามอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติ

ของผู้คนในสงัคม  ท้ังน้ีโดย
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาสำรวจความดีท่ีบุคคลหรือองค์กรทำในขอบเขตท่ัวประเทศ และนำมาส่ือสาร

เพ่ือให้เกิดความดีขยายตัวเต็มแผ่นดิน
2. ส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัศาสนาในการพฒันาจติใจ  สังคมและสิง่แวดลอ้ม
3. ส่งเสริมจิตตปัญญาในการศกึษาทุกระดับและทุกประเภท และสังคมท่ัวไป
4. ส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง
5. ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงรวมถึงความเป็นธรรมทางกฎหมายและเศรษฐกจิด้วย
6. ส ่งเสร ิมการเคารพศ ักด ิ ์ศร ีและค ุณค ่าความเป ็นคนของคนท ุกคนอย ่างเท ่าเท ียม

โดยการเคารพความรูใ้นตัวคนและการจดัการความรู ้ในทุกพ้ืนท่ี ทุกองค์กร และทุกเร่ือง
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รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(นกับรหิาร 9)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(นกับรหิาร 9)

หน่วยตรวจสอบภายใน
(หวัหนา้หนว่ย ระดบั 8)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(หวัหนา้กลุม่ ระดบั 8)

กองกลาง
(ผู้อำนวยการกอง ระดบั 8)

กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
(ผู้อำนวยการกอง ระดบั 8)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
-  กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเอกชน
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
และประชาสังคม

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
(ผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9)

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
(ผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี
(นกัพฒันาสงัคม 9 ชช)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว
(นกัพฒันาสงัคม 9 ชช)

โครงสรา้งองคก์ร
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(นกับรหิาร 10)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
- กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ
- กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัว

- กลุ่มการเสริมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
- กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ
- กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
- กลุ่มการส่งเสริมและบูรณาการมิติหญิงชาย

14 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน
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กรอบอัตรากำลัง
กรอบอตัรากำลัง  เจ้าหนา้ท่ี ปี 2550
กรอบอตัรากำลงั รวม 245  คน เปน็ขา้ราชการ 218 คน ลูกจา้งประจำ 15 คน และพนกังานราชการ 12

คน แยกเปน็ ดงันี้

หน่วยงาน  ข้าราชการ     ลูกจา้ง    ลูกจา้ง   พนักงาน   รวม
   ประจำ   ช่ัวคราว   ราชการ

1. ผู้อำนวยการสำนกังานฯ  1 - - -  1
2. รองผูอ้ำนวยการสำนกังานฯ  2 - - -  2
3. กองกลาง 41 7 - 6 54
4. กองสง่เสรมิและพฒันา 47 3 - - 50
    เครอืขา่ย
5. สำนกัส่งเสรมิความเสมอภาค 60 1 - 3 64
    หญงิชาย
6. สำนกัส่งเสรมิสถาบนั 58 3 - 3 64
    ครอบครวั
7. กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร  5  1 - -  6
8. หนว่ยตรวจสอบภายใน  4 - - -  4
          รวมทัง้ส้ิน 218 15 - 12 245

หน่วยงาน ข้าราชการ   ลูกจา้ง   ลูกจา้ง  พนักงาน   รวม
  ประจำ  ช่ัวคราว  ราชการ

หญิง ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย
1. ผู้อำนวยการสำนกังานฯ - 1 - - - - - - - 1
2. รองผูอ้ำนวยการสำนกังานฯ 1 1 - - - - - - 1 1
3. กองกลาง 26 8 5 2 - - 4 2 30 11
4. กองสง่เสรมิและพฒันา 31 7 3 - - - - - 31 5
    เครอืขา่ย
5. สำนกัส่งเสรมิความ 45 11 1 - - - 2 1 43 12
    เสมอภาคหญงิชาย
6. สำนกัส่งเสรมิสถาบนั 42 10 3 - - - 2 1 42 9
    ครอบครวั
7. กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 4 1 - 1 - - - - 4 2
8. หนว่ยตรวจสอบภายใน 4 - - - - - - - 4 -
           รวมทัง้ส้ิน 154 38 12 3 - - 8 4 156 40

บุคลากรทีป่ฏิบัติงานจรงิ ณ ธันวาคม 2550
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อัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี สค.
จำนวนขา้ราชการพลเรอืนจำแนกตามระดบั ปีงบประมาณ 2549 -2550

10 9 8 7  6 5  4  3  2  1 รวม
ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ข ญ ช ญ ช  ญ ช  ญ  ช ญ ช  ญ  ช

ปี 2549  - 1 2 2 31    9 37 8 12 2 30  5 13 2 11 3  3  1   -   - 139 33
ปี 2550  - 1 3 1 29 9 37 9 16 2 34  5  7 2 18 10  1  -  7   - 153 39

ข้อมลู ณ วันที ่20 ธันวาคม  2550

ระดับ
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จำนวนข้าราชการจำแนกตามวฒิุการศึกษา ปีงบประมาณ 2549-2550

จำนวนข้าราชการพลเรือน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  ต่ำกว่า  รวม
จำแนกตามวุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี

หญิง  ชาย  หญงิ   ชาย  หญงิ  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย
ปี 2549  1  - 55 12 72 19 11 2 139 33
ปี 2550  1  - 62 10 77 23 18 1 158 34

ข้อมลู ณ วันที ่ 20 ธันวาคม  2550
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แผนภูมิงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
ของหนว่ยงาน ปี 2550

(รวมท้ังสิน้ 145,229,900)

4,147,000
3% 26,860,000

18%

114,222,900
79%

สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม

งบประมาณแยกตามยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน ปี 2550
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ส่วนที ่2
ผลการปฏิบัติราชการ

2.1 ผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิติราชการตามคำรบัรองการปฏบัิติราชการ
ตารางสรุปผลการปฏบัิติราชการตามคำรบัรองการปฏบัิติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

รอบ  12  เดอืน

   หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน     ผลการดำเนนิงาน

    ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ      วัด (ร้อยละ)  1 2    3 4  5  ผลการ     ค่า  คะแนน

        ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

  งาน    ท่ีได้  น้ำหนัก

มติท่ีิ 1  มติิด้านประสทิธผิล (น้ำหนกั : ร้อยละ 50)
ตวัชีว้ดัที ่1 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 30
รอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการบรรลุ
เปา้หมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวง
ตวัชีวั้ดที ่1.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 2 1 2 3 4 5    ระดับ 1      1      0.0200
ของการพัฒนาการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยทางสังคม
ตวัชีว้ดัที ่1.2 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ 2 1 2 3 4 5 2.25  2.2500 0.0450
ของการพัฒนากลไกการบูรณาการ
งานพฒันาสงัคม (War Room)
ตัวชีวั้ดท่ี 1.3.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ 7    1.7990
ของการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสงัคมของไทย
ตวัชีว้ดัที ่1.3.1.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 2 1 2 3 4 5 ระดับ 1    1     0.0200
ของการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของ
ดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
(42 ตัวชีวั้ด)
ตัวชีวั้ดท่ี 1.3.1.2 ร้อยละทีเ่ปลีย่น ร้อยละ 2    X-  X- X X+  X+   3.796592   3.7966 0.0759
แปลงของดชันีคุณภาพชีวิตและ 10% 5% 5% 10%
ทุนทางสงัคม (13 ตัวชีวั้ด)
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  หน่วย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน     ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ     วดั  (ร้อยละ)   1 2 3 4  5   ผลการ    ค่า  คะแนน

        ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

   งาน    ท่ีได้  น้ำหนัก

ตวัชีวั้ดที ่1.3.2 ดชันคีณุภาพชวิีต 3 1 2 3 4 5    1     1 0.0300
และทนุทางสงัคมของไทย
ตามหลกัสากล
ตัวชีวั้ดท่ี 1.4 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.55    4.5455 0.1364
ในการสรา้งบทบาทและพืน้ท่ี
สรา้งสรรคส์ำหรบัเดก็และเยาวชน
ตวัชีว้ดัที ่1.5 ระดบัความสำเรจ็ใน ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2000
การดำเนนิการตามมาตรการ/กลไก
เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ
คา้มนษุยใ์นระดบัจงัหวดัแลว้เสรจ็
ตวัชีว้ดัที ่1.6 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 4 1 2 3 4 5  2.25    2.5 0.1000
ในการดำเนนิการตามมาตรการ
สถาบนัครอบครวัเขม้แขง็
ตวัชีว้ดัที ่1.7 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2000
การแกไ้ขปญัหาเดก็เรร่อ่น
ตวัชีว้ดัที ่1.8 จำนวน อบต. ท่ีมี จำนวน 3 3,800 4,300 4,800 5,300 5,800  6,617    5 0.1500
การดำเนนิการตามโครงการ
พฒันาสงัคม(อบต.)
ตวัชีว้ดัที ่1.9 รอ้ยละของความสำเรจ็ รอ้ยละ 1 1 2 3 4 5  4  4 0.0400
ในการพฒันาและปรบัปรงุศนูย์
บรกิารรว่ม
ตวัชีว้ดัที ่2 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ไม่มีกลุ่มภารกิจ
รอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการบรรลุ
เปา้หมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกลุม่ภารกจิ
การประเมนิผลแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
(น้ำหนัก : ร้อยละ)
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   หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน     ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ      วัด  (ร้อยละ)  1 2 3 4  5   ผลการ     ค่า  คะแนน

        ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

   งาน    ท่ีได้  น้ำหนัก

ตวัชีว้ดัที ่3 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 15 1 2 3 4 5 4.6736
รอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการบรรลุ
เปา้หมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของสำนกังานกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั
ตวัชีว้ดัที ่3.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั   2 1 2 3 4 5 ระดับ 5    5 0.1000
ของการผลักดันให้เกิดการจัด
กิจกรรมรณรงคส์รา้งความตระหนกั
เรือ่งความรนุแรงตอ่เดก็และสตรี
ผ่านเครอืขา่ยสือ่
ตวัชีว้ดัที ่3.2 ระดบัความสำเรจ็ใน ระดบั   2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 3.87500.1000
การจดัตัง้ศนูยข้์อมลูกลางดา้นการ
ส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย
    3.2.1 มีระบบฐานขอ้มูล   1 1 2 3 4 5  3.75  3.7500 0.0375
บรรณานกุรมงานวจิยั
    3.2.2 มีระบบฐานขอ้มลูดา้นสตรี 1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4 0.0400
ตวัชีวั้ดที ่3.3 รอ้ยละของสว่นราชการ รอ้ยละ 3 40 50 60 70 80 74.51 4.4512 0.1335
มีการนำแผนแมบ่ทการสง่เสรมิความ
เสมอภาคหญงิชายในหนว่ยงาน
ภาครฐัไปสูก่ารปฏบิตัติามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
ตวัชีว้ดัที ่3.4 รอ้ยละของประชาชน รอ้ยละ 3 65 70 75 80 85  99.02  5 0.1500
ท่ีมีความรู/้ความเขา้ใจในความ
สำคญัของการมกีจิกรรมและใชเ้วลา
ร่วมกันภายในครอบครวั (ท่ัวประเทศ)
ตวัชีว้ดัที ่3.5 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 2 1 2 3 4 5  4.50    4.5 0.0900
การดำเนนิการศนูยพ์ฒันาครอบครวั
ในชมุชน (นำรอ่ง 6 ศูนย)์
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   หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน     ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ      วัด  (ร้อยละ)   1 2 3 4  5  ผลการ    ค่า  คะแนน

       ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

  งาน    ท่ีได้  นำ้หนกั

ตวัชีว้ดัที ่3.6 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 3 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 ระดับ 5 5 0.1500
การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
เครอืข่ายสตรแีละครอบครวั
ตวัชีว้ดัที ่4 ตวัชีว้ดัตามพนัธกจิ 5            4.8
ของสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครวั
ตวัชีว้ดัที ่4.1 รอ้ยละของการ รอ้ยละ 2 80 85 90 95 100100% 5 0.1000
ดำเนนิการในการสง่เสรมิภารกจิ
ตามพันธกรณี
ตัวชีวั้ดที ่4.2 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4 0.0400
การดำเนินงานวิจัย
เพือ่พฒันาแนวทางในการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุย์ :
ศกึษาบทบาทของชมุชนทีพ่งึ
ประสงคใ์นการปอ้งกนัและเฝา้
ระวงัปญัหาการคา้มนษุย์
โดยเฉพาะการคา้หญงิและเดก็
ตัวชีวั้ดที ่4.3 ระดบัความสำเรจ็ของ 2 5
การสง่เสรมิและผลกัดนัมาตรฐาน
ตวัชีว้ดัที ่4.3.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0500
ของการนำมาตรฐานการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคหญงิชายไปสูก่าร
ปฏิบัติ
ตัวชีวั้ดที ่4.3.2 ร้อยละของสำนกังาน ร้อยละ 1 60 70 80 90 100  100 5 0.0500
พฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุยจ์งัหวดัทีไ่ดร้บัความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานครอบครวัเข้มแข็ง
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   หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน      ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ      วัด  (ร้อยละ)   1 2 3 4  5  ผลการ    ค่า  คะแนน

       ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

  งาน    ท่ีได้  นำ้หนกั

มติทิี ่2  มิติด้านคณุภาพการใหบ้ริการ (น้ำหนกั : ร้อยละ15 )       3.4883
ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดบัความ ร้อยละ 5 65 70 75 80 85  76.35 3.27 0.1635
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ตวัชีว้ดัที ่6 ระดบัความสำเรจ็ในการ ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดบั  3.4 0.1360
เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวน  3.4
รว่มในการแสดงความคดิเหน็และ
รว่มตดิตามตรวจสอบผลการ
ปฏบิตัริาชการ
ตวัชีว้ดัที ่7.1 ระดบัความสำเรจ็ใน ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดับ 3   3 0.0900
การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ
ตัวชีวั้ดที ่7.2 ระดบัความสำเรจ็ของ 3          4.4583
การดำเนนิการตามมาตรการ
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
ตวัชีว้ดัที ่7.2.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 2 1 2 3 4 4  4.19  4.1875 0.0838
ของการดำเนนิการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ
ตวัชีว้ดัที ่7.2.2 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5   5 0.0500
ของการจดัทำขอ้มลูเรือ่งกลา่วหา/
ข้อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติหรอื
การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หนา้ทีโ่ดยมชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง
รฐั และขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง
ตัวชีวั้ดท่ี 7.2.3 ร้อยละของจำนวน รอ้ยละ ยกน้ำ
สำนวนการสอบสวนทีด่ำเนนิการ หนกัไป
ไดค้รบถว้นสมบรูณภ์ายในระยะเวลา 7.2.1
ทีก่ำหนด
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  หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน      ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ    วดั (ร้อยละ)  1 2 3 4  5  ผลการ    ค่า  คะแนน

       ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

  งาน   ท่ีได้  นำ้หนกั

มติทิี ่3  มติดิา้นประสทิธผิลของการปฏบิตัริาชการ (นำ้หนกั : ร้อยละ )                4,2575
ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละของอตัราการ ร้อยละ 3 1 2 3 4 5 99.78 5 0.1500
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน     %
ตวัชีว้ดัที ่9 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดับ 2 1 2 3 4 5  ระดบั 3.5 0.0700
การดำเนินการตามมาตรการประหยดั   3.5
พลงังานของสว่นราชการ
ตัวชีวั้ดท่ี 10.1 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0750
รอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการลด
รอบระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
ตัวชีวั้ดท่ี 10.2 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ 1.50 1 2 3 4 5  ระดบั 4.7167 0.0708
ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการ  4.72
ดำเนินการตามขอ้เสนอการเปลีย่น
แปลงด้านข้ันตอนและวธีิการปฏิบัติ
งานของส่วนราชการ
ตัวช้ีวัดท่ี 11ระดับความสำเรจ็ของ ระดับ    2 1 2 3 4 5 ระดับ 3   3 0.0600
การจดัทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ
มติทิี ่4  มติดิา้นการพฒันาองคก์ร (น้ำหนกั : ร้อยละ 25 )          4.5888
ตัวชีวั้ดท่ี 12 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดับ    3 1 2 3 4 5  ระดับ   3.9028 0.1171
การจัดการความรูเ้พ่ือสนับสนุน   4.4  4.4028 0.1321
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชีวั้ดท่ี 13.1 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ    2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1000
ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR-Scorecard)
ตัวชีวั้ดท่ี 13.2 ระดบัความสำเรจ็ ระดับ    3 1 2 3 4 5  ระดับ  4.8250 0.1448
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน  4.83
การดำเนินการตามข้อเสนอการ
เปล่ียนแปลงดา้นบุคลากรของ
ส่วนราชการ
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   หนว่ย  นำ้หนกั   เปา้หมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน     ผลการดำเนนิงาน

              ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ      วัด  (ร้อยละ)  1 2 3 4  5  ผลการ    ค่า  คะแนน

       ดำเนนิ  คะแนน    ถ่วง

  งาน    ท่ีได้  นำ้หนกั

ตวัชีว้ดัที ่13.3 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 3 1 2 3 4 5  4.80    4.8 0.1440
การถา่ยทอดตวัชีว้ดัและเปา้หมาย
ของระดบัองคก์รสูร่ะดบับคุคล
ตวัชีวั้ดที ่14 ระดบัคณุภาพของ ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.16   3.1591 0.1264
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัที ่15.1 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 1.50 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.0750
การจดัทำแผนพฒันากฎหมายของ
ส่วนราชการ
ตวัชีว้ดัที ่15.2 ระดบัความสำเรจ็ ระดบั 3.50 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.1750
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
การดำเนนิงานตามแผนพฒันา
กฎหมายของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัที ่16 ระดบัความสำเรจ็ของ ระดบั 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5  5 0.2500
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

รวม 100 4.0545

หมายเหต ุ: ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551
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2.2 ผลการปฏบัิติราชการตามยทุธศาสตรสั์งคม 3 ประการ
สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัเปน็หนว่ยงานหลกัระดบัชาตใินการเสรมิสร้างความเสมอภาค

ของหญิงชาย และความเขม้แข็งของสถาบันครอบครัว  โดยในปีงบประมาณ  2550  มีการดำเนินโครงการทีส่ำคัญ
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งและ
ยุทธศาสตรสั์งคมคณุธรรม  ดงันี้

ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน
1. โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก มาตรการในการคุ้มครองสตรีไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
สาเหตแุหง่เพศ  ให้ไดรั้บการปฏบัิตอิย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถงึสทิธิ
ของตนเอง รวมทัง้สามารถปกปอ้งสทิธขิองตนเองไมใ่หถ้กูละเมดิได ้  โดยไดมี้การดำเนนิการดงันี้

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเทา่เทียมกัน พ.ศ. ....
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง เก่ียวกับบทบาทความสัมพันธ์ของหญิง

และชาย ความไม่รู ้กฎหมาย การบัญญัติกฎหมายที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการเอาเปรียบทางเพศ ทำให้
สตรีถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมผู้ชาย เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี ในปี
งบประมาณ 2549 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน พ.ศ. .... เพื่อเป็นทาง
เลือกหนึง่ให้กับผู้ท่ีถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และเพือ่ให้เกิดมาตรฐานในการปฏบัิติแก่บุรุษและสตรอีย่าง
เสมอภาค เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ
2550 ได้นำร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวมาจัดประชุมวิพากษ์  ใน 4 ภาค 4 จังหวัด ท่ีจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น
และนครศรีธรรมราช รวมทั ้งดำเนินการทำประชาพิจารณ์ที ่กรุงเทพมหานคร และนำข้อเสนอจากการ
ประชุมวิพากษม์าปรับปรุง แกไ้ขร่างกฎหมายใหมี้ความครบถว้นสมบรูณ์ ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งนำเสนอตามขัน้ตอน
ในการเสนอกฎหมายต่อไป

การสร้างระบบเฝ้าระวังสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ
สถานการณอ์นามยัการเจรญิพนัธุข์องสตรไีทยมคีวามรนุแรงและซบัซอ้นเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

โดยเฉพาะสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุของผู้หญิงซ่ึงหมายถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมีภาวะสมบูรณ์ท้ังกาย ใจ และสังคม
ในเรื่องระบบการเจริญพันธุ์และการทำหน้าที่ของระบบเจริญพันธุ์ และสิทธิดังกล่าว เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานภาพ
ปัจจุบันของสทิธิสตรีว่า  ยังคงมกีารละเมดิสิทธิและเลอืกปฏิบัติต่อสตรีในประเดน็ต่างๆ อยู่ ส่งผลให้ผู้หญิงกลาย
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาการดำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงป้องกันได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความรู้ ความเข้าใจ
และทศันคตต่ิอคำวา่สิทธอินามยัเจรญิพนัธุ ์สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั จึงได้จัดจ้างผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือสร้างเคร่ืองมือช้ีวัดปัญหาสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ คู่มือการใช้เคร่ืองมือ  และหลักสูตรการสร้างองค์ความรู้เร่ือง
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อใช้ในการควบคุมนโยบาย การรายงานผลการอนุวัติตามอนุสัญญา CEDAW
และต่อการทำงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องการเข้ามาเป็นภาคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การพัฒนาระบบเพ่ือคุ้มครองสิทธิสตรีในชุมชน
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี โดยเฉพาะการข่มขืนกระทำชำเรา เป็นปัญหาที่หญิงไทย

ประสบมาเปน็เวลายาวนาน ซ่ึงจากการศกึษาพบวา่ แนวทางการปอ้งกนัการขม่ขนืสำหรบัผู้หญงิในสงัคม มีผล
ต่อการลดอัตราการถูกข่มขืน คือ การทำความเข้าใจร่วมกันของผู้คนในสังคมอันจะนำไปสู่การกระทำร่วมกัน
เพื่อลดเงื่อนไขของสังคมที่ทำให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ โดยที่องค์กรชุมชนควรเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการสร้าง
ระบบป้องกัน ซ่ึงในปีงบประมาณ 2550 ได้ดำเนนิการจดัจ้างทีป่รึกษาเพือ่หารูปแบบและแนวทางการดำเนนิงาน
รวมทั้งสำรวจข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาและจัดทำระบบการ
คุม้ครองสทิธสิตร ีสำหรบัเป็นตน้แบบการคุม้ครองสทิธสิตรใีนระดบัชุมชน ท่ีชุมชนสามารถนำรปูแบบไปดำเนนิ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน จัดการกับปัญหา และจัดบริการทางสงัคมได้ด้วยตนเอง

กิจกรรม การอบรมใหค้วามรูใ้นการเฝา้ระวงัการละเมดิสทิธแิกค่รแูนะแนวโรงเรยีนในสงักดั
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองการคุ้มครองสิทธิสตรี สิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และบทบาทของทมีงาน
สหวิชาชีพ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งสตรีและ
เด็กจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรง และพิทักษ์สิทธิของตนเองไม่ให้ถูกละเมิด พื้นที่เป้าหมาย
จังหวดัรอ้ยเอด็  กลุม่เปา้หมายประกอบดว้ย ครแูนะแนวโรงเรยีนในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เขต 1  เขต 2 และ
เขต 3 จำนวน 300 คน  ซ่ึงมผีลการดำเนนิงาน ดงันี้

1. จัดการอบรมให้ความร ู ้ในการเฝ ้าระว ังการละเม ิดสิทธ ิแก ่คร ูแนะแนวโรงเร ียน
จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วนั

2. ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิแก่ครูแนะแนวโรงเรยีน

2. โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
การแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงันี้
1) เพื่อเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2549

เพือ่ใหเ้ปน็แกนนำของบคุคลในการรณรงคฯ์ ใหเ้ยาวชน ประชาชน และสงัคมตระหนกัถงึปญัหาความรนุแรงใน
ครอบครัวและร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

2) เพือ่ใหส่ื้อมวลชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการรณรงคย์ตุคิวามรนุแรงตอ่เดก็และสตร ี  โดยการ
เสนอขา่วในเชงิบวก ไม่เสนอสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรนุแรงและลอ่แหลมอนาจาร พรอ้มทัง้รว่มประชาสมัพนัธ์
โครงการฯ ท่ีเกิดข้ึน

โดยมกีารเปดิตวัพรเีซน็เตอรข์องโครงการรณรงคฯ์ ไดแ้ก ่พรีเซ็นเตอรจ์าก บริษัท จี เอม็ เอม็
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายปรีติ  บารมีอนันต์ นายปกรณ์ ลัม นายพัฒน์ชัย  ภักดีสู่สุข พรีเซ็นเตอร์
จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้แก่ นายตะวัน จารุจินดา และมีการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวซึ่งเป็น
สัญลักษณข์องโครงการใหแ้กพ่รีเซ็นเตอร ์ โดยมผู้ีเขา้ร่วมการแถลงขา่วจากสือ่มวลชนทกุแขนง อาท ิส่ือโทรทศัน์
วทิย ุ หนงัสอืพมิพ ์ นติยสาร และเจา้หนา้ทีข่อง พม. รวมจำนวน 104  คน
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 จัดประชุมย่อย เรื่อง “กฎหมายกับความรุนแรงในครอบครัว” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เร่ือง “พลังชุมชนยติุความรนุแรง”

การประชุมวิชาการระดับชาตินี้เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการยุติ
ความรนุแรงตอ่เดก็และสตร ี  ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการเสรมิสร้างสขุภาพ (สสส.)
สค. พม. และโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานของการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิ โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงันี้

1) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครวั พ.ศ. 2550

2) เพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครวักับกฎหมายอาญาในปจัจุบัน มีผู้เขา้ร่วมประชมุ ได้แก ่เจ้าหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร เจ้าหนา้ทีส่ำนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เจา้หนา้ที ่สค. พม. เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีตำรวจ และ
ประชาชนทัว่ไป รวมจำนวน  58 คน

จดัประชุมเรือ่ง “ทมีสหวชิาชีพเพ่ือการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพระบบบรกิารชว่ยเหลอื
เด็กและสตรีท่ีถูกกระทำรุนแรงในเครือข่ายระดับจังหวัด”

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเรื่อง “ทีมสหวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพระบบบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที ่ถูกกระทำรุนแรงในเครือข่ายระดับจังหวัด”
ในสว่นภมิูภาครวม 4  ครัง้  ทีจั่งหวดักาญจนบรีุ จังหวดัพษิณโุลก จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและจงัหวดัมหาสารคาม
ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์- เดอืนพฤษภาคม 2550  โดยมผู้ีเขา้รว่มประชมุประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีจ่ากสำนกังาน
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)
เจ้าหน้าที่จากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บ้านพักเด็กและครอบครัว
คร ูตำรวจ อัยการ แพทย ์พยาบาล นกัจติวทิยา และนกัสังคมสงเคราะห์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการ
จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพระบบบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทำรุนแรง
ในเครอืขา่ยระดบัจังหวดั 4 ภาค ดงันี ้1) ภาคกลาง  2) ภาคเหนอื  3) ภาคใต ้และ 4) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
โดยมผู้ีเขา้ร่วมประชมุจาก 75  จังหวดั  รวมทัง้สิน้ 645 คน

คร้ังท่ี ภาค วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี
   1 กลาง วนัที ่20-21 กุมภาพนัธ ์2550 โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว  รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี
   2 เหนือ วันท่ี 14-15 มีนาคม 2550 โรงแรมลาพาโลมา โฮเตล็

จังหวดัพษิณุโลก
   3   ใต้ วันท่ี 25-26  เมษายน 2550 โรงแรมวงัใต้ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
   4        ตะวนัออกเฉยีงเหนอื วันที ่16-17 พฤษภาคม 2550 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
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3.   3. โครงการเสรมิสร้างหลักประกนัความมัน่คงของครอบครวั
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำนวน 40  แห่ง เพื่อตรวจ

สอบผลการดำเนนิงานของการฌาปนกจิสงเคราะหภ์าครัฐให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์
พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยการฌาปนกจิสงเคราะหข์อง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
พ.ศ. 2547

ร่างกฎหมายใหม่ที ่อยู ่ในแผนผลักดันออกเป็นพระราชบัญญัติ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ. ....โดยได้ดำเนินการยกร่างและนำเขา้สู่การพิจารณาของคณะรฐัมนตรี
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

จัดจ้างทีป่รึกษาจัดทำระบบฐานขอ้มูลการฌาปนกจิสงเคราะหภ์าครฐั และสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์เพือ่ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลท่ีเปน็ปจัจุบันและเปน็เครือ่งมอืในการกำกบั ดแูล และสง่เสรมิสนบัสนนุการ
ดำเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ

จัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำนวน 77 แห่ง และ
หนว่ยงานภาครฐัทีย่งัไมมี่การดำเนนิงานการฌาปนกจิสงเคราะหภ์าครฐั  จำนวน 10 แหง่ รวม 215 คน เพือ่ให้
กรรมการและเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐได้ร่วมกันทบทวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  และแนวทางการดำเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธภิาพ โดยไดจั้ดนทิรรศการการฌาปนกจิสงเคราะหภ์าครฐั จำนวน 6 แหง่ ตลอดจนระดมความคดิเหน็
ท่ีเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน

จัดสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ด้านการดำเนินงาน
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์จำนวน 150 คน เพือ่แลกเปลีย่นแนวทางการแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการดำเนนิงาน
หลงัการถา่ยโอนภารกจิ และเสรมิสร้างความรูต้ามพระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ. 2545

จัดสัมมนาระดมความคดิเหน็ เพ่ือหารูปแบบและแนวทางการจดัต้ังศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห ์จำนวน 160 คน ในการแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ ์ใหเ้กดิการประสานความรว่มมอื
เป็นเครือข่ายที ่เข ้มแข็งและเป็นแนวทางสำหรับจังหวัดที ่ย ังไม่มีการจัดตั ้งศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกจิ สงเคราะห์

สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด สำหรับการบริหารจัดการในการส่งเสริมงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 75 จังหวัด เป็นเงิน 75,000 บาท และสำหรับค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามผลการดำเนนิงานศนูยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์75 จังหวดั เป็นเงนิ 112,500 บาท

ส่งเสริมองค์ความรู้และกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย ระเบียบการเงิน การบัญชี ระเบียบ และประกาศ
ตามพระราชบญัญติัการฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ. 2545 สามารถควบคมุกำกบัดแูล และสง่เสรมิการดำเนนิงาน
ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหใ์นพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้วิทยากรเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด

ซึ่งจัดการฝึกอบรมตามกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้วิทยากรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในระดับจังหวัด จำนวน 1 รุ ่น 3 วัน โดยกลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่จากหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักตรวจคน
เขา้เมอืง สำนกังานประชาสมัพันธจั์งหวดั ศูนยพั์ฒนาฝมืีอแรงงาน สถานตีำรวจภธูร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ซี.ซี.เอฟ และภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิงประเทศไทย รวมทั้งสิ ้น 51 คน ณ ห้องอิมพีเรียลธารา
อำเภอเมอืง จังหวดัแม่ฮ่องสอน วันท่ี 14-16 พฤศจิกายน 2549 ประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

การอบรมจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ในประเด็นการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนได้

จากการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ พบวา่ ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชาย การค้ามนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และบทบาทชุมชนกับการจัดการ
ปัญหาการคา้มนษุยเ์พิม่มากขึน้ ร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมทัง้หมด ทัง้นีผู้้เขา้รบัการฝกึอบรมแสดง
ความจำนงเป็นวิทยากรในประเด็นวิชาต่างๆ ครบถ้วนทุกวิชา และแบ่งโซนการเป็นวิทยากรเป็น 2 โซน เพ่ือช่วยเหลือ
กันเตมิเตม็ประเดน็ท่ียังไม่ครบถ้วนในแตล่ะอำเภอ ดังนัน้ จังหวดัแมฮ่่องสอนจงึมีทีมวิทยากรทีส่ามารถถา่ยทอด
ความรู้เร่ืองการค้ามนุษย์ภายใต้แนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายได้

กิจกรรมที ่2 การสัมมนาเชงิปฏิบัติการบทบาทสตรไีทยกบัการคุม้ครองและพทัิกษ์สิทธิ เพ่ือให้ผู้นำสตรี
ได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายการพฒันาสังคม ยุทธศาสตร์การดำเนนิงานเพือ่ให้บรรลุสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข
บทบาทผู้นำสตรีต่อการรณรงค์ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น บทบาทผู้นำสตรีในการ
คุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธ ิโดยกลุม่เปา้หมายประกอบดว้ย  พมจ. 1 คน และ กพสจ. 4 คน ทัว่ประเทศ 75 จังหวดั
จำนวน 427 คน จัดขึน้ในวนัที ่23 – 26 เมษายน 2550 ณ หอ้งปรนิซบ์อลรูม 2 – 3 โรงแรมปรนิซพ์าเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ

การสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารบทบาทสตรไีทยกบัการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธ ิจัดขึน้ 1 ครัง้ 4 วนั  โดยผูเ้ขา้
ร ับการสัมมนาประกอบด้วยบุคคลตามกลุ ่มเป้าหมาย รวม 427 คน กระบวนการสัมมนาแบ่งเป็น
2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการนำเสนอภาพรวมและประเดน็สำคญัของการสมัมนาบทบาทสตรไีทยฯ เพือ่ปรับฐาน
ความคดิของผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา ข้ันตอนทีส่อง เป็นการเปดิพ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมการสมัมนามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเป็นพันธะสัญญา
ว่าจะนำแผนปฏิบัติการที่ร่วมกันคิดไปดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาเพือ่เป็นพนัธะสญัญา สรุปสาระสำคญัไดดั้งนี้

- เราจะเริม่ทำครอบครวัของเราใหเ้ป็นตวัอยา่งกอ่น เช่น อบรมเลีย้งดลููก  เร่ืองคณุธรรม จริยธรรม   และ
ทำครอบครัวให้ปลอดอบายมุขทุกชนิด
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- เราจะใหข้้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสิทธสิตรีแกก่ลุ่มเป้าหมายในชมุชนของเรา โดยใชวิ้ธีการกระจายเสยีง
ตามสาย

- เราจะสำรวจข้อมูลในชุมชนเพ่ือค้นหาสตรีท่ีถูกกระทำความรุนแรงหรือสตรีท่ีได้รับความไม่เป็นธรรม เราจะ
รวบรวมวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา

- เราจะรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มากย่ิงข้ึน
- เราจะสรา้งเสรมิพลงัแหง่ศกัยภาพของตวัเรา และเพือ่สตรทีัง้มวล
- เราจะร่วมทำงานด้วยความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายของแนวคิดเพ่ือคุ้มครอง และ

พิทักษ์สิทธขิองผูถู้กละเมดิและผูด้้อยโอกาสทัง้มวล
กิจกรรม 3 การจัดเวทีประชาคมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการจัด
เวทีประชาคมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ จำนวน 136
คน และการประชมุเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานตา่งๆ ในระดับ
จังหวัด จำนวน 57 คน ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง  จังหวัด
แมฮ่่องสอน  ซ่ึงมกีจิกรรม ดงันี้

1. จัดเวทปีระชาคม จำนวน 1 คร้ัง 1 วัน
2. จัดการประชมุเชงิปฏบัิตกิารเจา้หนา้ทีร่ะดบัจังหวดั จำนวน 1 ครัง้ 1 วนั
3. กระบวนการจดัเวทปีระชาคม มี 2 ข้ันตอน คอื ทบทวนแนวคดิบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชาย

และการระดมความคดิเหน็ของกลุม่ผู้นำชมุชน เป็นรายอำเภอ เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการคา้มนษุย์ของ
ชุมชน

4. ผลการจดัเวทปีระชาคม ผู้นำชมุชนสามารถคน้หาปญัหาของชมุชนได ้5 ประเดน็ คอื
- ปัญหาแรงงานต่างด้าว - ปัญหาการอพยพแรงงาน
- ปัญหาคนในชุมชนถูกหลอกลวง - ปัญหาครอบครัวแตกแยก
- ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดและเพศ

โดยผู้นำชุมชนสามารถแยกแยะ และเช่ือมโยงได้ว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีอาจ
จะทำให้ผู้หญิงและเด็กเข้าไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์

5. กระบวนการจดัประชมุเชงิปฏบัิตกิารเจา้หนา้ทีร่ะดบัจังหวดั มี 2 ขัน้ตอน คอื การนำเสนอผล
การจดัเวทปีระชาคม และการระดมความคดิเพือ่จัดทำแผนบรูณาการการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุย์
ของจงัหวดัแมฮ่่องสอน ผลการประชมุเชงิปฏบัิตกิารเจา้หนา้ทีร่ะดบัจังหวดั

5. โครงการส่งเสริมความรู้แก่สตรีเพื่อการพึ่งตนเอง
1) การประชุมชี้แจงแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และมาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ
จัดขึน้เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2550 ณ หอ้งราชเทวแีกรนดบ์อลรูม โรงแรมเอเซยี ถนนราชเทวี

กรุงเทพฯ โดยมีนายพลเดช  ป่ินประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
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เปน็ประธาน  ผู้เขา้ประชมุประกอบดว้ย ผู้แทนจากหนว่ยงานภาครฐั  ภาคเอกชน ภาคทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคม
นกัวชิาการ ส่ือมวลชน  รวม 456 คน ซ่ึงการประชมุครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใหอ้งคก์รภาคตีา่งๆ ไดรั้บความรู้
ความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาสตรีฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในสังคมไทยและ
หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมากขึ้น ซึ่งได้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแผนพฒันาสตรฯี และมาตรฐานการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย ดงันี้

1) เกณฑ์และตัวชี้วัดในเรื่องสัดส่วนผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารชายระดับ 9 ขึ้นไป ไม่สามารถ
จะใชไ้ดก้บัหนว่ยงานทีมี่ผู้บริหารระดบัทีน่อ้ยกวา่ ระดบั 9

2) การกำหนดสัดส่วนผู้บริหารชายไม่สามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงาน เนื่องจากบางหน่วยงาน
มีแต่ผู้หญิง

3) ให้นำโครงการตามแผนพฒันาสตรฯี ลงสู่ชนบทและทอ้งถิน่
4) ให้นำสภาวิชาชีพท่ีทำงานกับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ เป็นกลไกในการขับเคล่ือน

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
5) ให้มีองค์กรตัวคูณในพื้นที่
6) สน ับสน ุนบทบาทของส ื ่ อมวลชนและกระทรวงศ ึกษาธ ิการในการส ่ ง เสร ิม

ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย
7) ให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย
8) ให้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง และในการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายให้คำนึงถึงโอกาสและความเทา่เทียมกันของท้ังหญิงและชาย
2)  การจดัทำแผนปฏบัิติการ ตามแผนพฒันาสตรฯี

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และปรบัเปล่ียนเจตคตใินสงัคมไทย ของแผนพฒันาสตรฯี ใน  5 ประเดน็ ดงันี้

1) การเสริมสร้างด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
2) การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร
3) การส่งเสริมสุขภาวะและสทิธิอนามัยการเจริญพันธ์ุสตรี
4) การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี
จัดระหวา่งเดอืนพฤษภาคม–มิถุนายน 2550 โดยเชญิผู้ทรงคณุวุฒิ นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญ

ทัง้จากหนว่ยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชนในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มจดัทำ ประเดน็ละ 3 ครัง้/
คร้ังละ 15 คน ท่ีห้องประชุมดรุณวิถี 2 ห้องประชุม 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห ์และห้องประชุมกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งที่ประชุมได้รายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสตรีฯ ครบทั้ง 5 ประเด็น
เมื ่อปรับแก้ไขเสร็จแล้วจะจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการ และจัดวิพากษ์เพื ่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้
ความคิดเห็นในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 หลังจากนั้นเสนอที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน
พัฒนาสตรฯี ในเดอืนกนัยายน 2550
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3) การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
โดยได้ดำเนินการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

การจดัเวทปีระชาคมเรือ่ง “ทำไมตอ้งสง่เสรมิผู้หญงิเขา้สูก่ารเมอืงทอ้งถิน่”  จำนวน  8 ครัง้  ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2550 ใน 8 จังหวัด  คือ พิษณุโลก  สุราษฎร์ธานี  ขอนแก่น  จันทบุรี กาญจนบุรี
สงขลา  เชยีงใหม ่ และอบุลราชธาน ี โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุเปน็ผูน้ำสตร ี และประชาชนในทอ้งถิน่ จำนวน 8 ครัง้/
คร้ังละ 100 คน  รวมเปน็  800 คน โดยวตัถปุระสงคใ์นการประชมุเพือ่ใหผู้้นำสตร ีประชาชนในทอ้งถิน่เขา้ใจ
เหตุผล และเห็นความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้สตรีเข้าสู่การเมืองทอ้งถิ่น และเกิดภาคีเครือข่ายในการ
ร่วมมอืกนัรณรงค ์ส่งเสรมิใหส้ตรเีขา้สูก่ารเมอืงทอ้งถิน่ รวมถงึสงัคมเกดิความตระหนกัตอ่ความสำคญัของสตรี
ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ

4) การส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่น

โดยการจัดฝึกอบรมให้สตรีมีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
จำนวน 4 รุ่น ดงันี้

- รุ่นท่ี 1 ระหวา่งวนัที ่ 6–7 กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมเดอะรชิ  จังหวดันนทบรีุ
- รุ่นท่ี 2 ระหวา่งวนัที ่ 7–8 กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมเดอะรชิ  จังหวดันนทบรีุ
- รุ่นท่ี 3 วันที ่ 17 กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมปทมุธานเีพลส  จังหวดัปทมุธานี
- รุ่นท่ี 4 วันท่ี 28 สิงหาคม 2550  ณ โรงแรมรเิวอร์วิวเพลส  อำเภอเมอืง  จังหวดัพระนครศรอียุธยา
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำสตรี และสตรีที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.  จำนวน 180 คน

(รุ่น 1 จำนวน  50 คน  รุ่น 2  จำนวน  80 คน รุ่น 3 จำนวน  50 คน  และรุ่น 4 จำนวน  158 คน) โดยมี
นายสุวิทย์  ขันธาโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางกิ่งแก้ว  อินหว่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้สตรีที่มี
ความพรอ้มจะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้การเมอืงระดบัทอ้งถิน่  จำนวน 4 รุ่น รวม 338 คน ซ่ึงสตรจีะตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ในบทบาทของตนต่อครอบครัว ชุมชน บทบาทในการเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่น การเตรียม
ความพร้อมในการสมัคร อปท. ตลอดจนการวางแผนและการรณรงคห์าเสียงเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง

5) การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสถานีคล่ืนความคิด FM 96.5 MHZ
ของบริษัท อสมท.จำกดั (มหาชน)  ระหว่างวันที ่1–28 กันยายน 2550

ในการดำเนินงานมีการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชนที ่
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสตรีทางการเมือง ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น  ในประเด็นดังนี้ บทบาท สค.
กับการส่งเสริมผู ้หญิงเข้าสู ่การเมือง บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นในการส่งเสริมผู ้หญิง
เข้าสู่การเมือง ผู้หญิงที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น นอกจากนั้น ได้มีการจัดทำสปอตโฆษณาทางวิทยุ
และจดัทำสารคดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชนที่ดำเนินการ
ทางการเมือง ตลอดจนนักการเมืองท้องถ่ิน ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง รวม 4 คร้ัง
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และสตรีมีความตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น รวมถึงสังคมเข้าใจและยอมรับความสามารถ
และบทบาทของผูห้ญิงมากขึน้

ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี

1.1  การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี  รณรงค์ส่งเสริมให้สตรีลงสมัคร อปท. และประชาสัมพันธ์

ให้สังคมเห็นประโยชน์ของการมีสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 4 ภาค  จำนวน 350 อบต.
โดยดำเนนิการจ้างมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ดำเนินการดังน้ี

1. จัดฝกึอบรมวทิยากรหลกั  จำนวน 1 รุ่น  (ดำเนนิการในเดอืนพฤษภาคม  2550)
2. ให้วิทยากรหลักไปจัดฝึกอบรมสตรีแกนนำท่ีสนใจลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก อบต. และนายก

อบต. (ดำเนนิการระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2550)
3. ให้สตรีแกนนำซ่ึงผ่านการอบรมแล้ว ไปดำเนินการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความรู้

การใช้ส่ือเผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์พือ่ใหส้ตร ี4 ภาค  ลงสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิ อบต.  ในป ี2550
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้วิทยากรแกนหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สตรีที่ลง

สมัครสมาชิก อบต. ให้มีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากขึ้น (เจ้าหน้าที่ สค. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของ
มสธ. ในบางจงัหวดั)

         ในการดำเนนิกจิกรรม เจ้าหนา้ที ่สค. ร่วมตดิตามผลการประชมุเชิงปฏบัิติการ ท่ีจังหวดัแมฮ่่องสอน
ครัง้ที ่1  ในวนัที ่21 สิงหาคม 2550 และทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่ ครัง้ที ่2 ในวนัที ่22 สิงหาคม 2550

จากการรณรงคด์งักลา่ว ไดว้ทิยากรหลกั  จำนวน 1 รุ่น 35 คน  ไดส้ตรแีกนนำทีส่นใจลงสมคัรรบั
เลือกตัง้สมาชกิ อบต.  จำนวน 7 รุ่น  88 อบต.  อบต. ละ 5 คน  รวม 440 คน  สตรมีีความตืน่ตวัทีจ่ะเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ ้น  สังคมเข้าใจและยอมรับความสามารถและบทบาทของผู ้หญิงมากขึ ้น
ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนท่ี

1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร คร้ังท่ี 1/2550
เม่ือวันที ่5 กุมภาพนัธ ์2550 มีผลการดำเนนิงาน ดังน้ี

1.2.1 การประกวดสปอตวิทยุรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ดำเนินการ
ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ซ่ึงให้การสนับสนุนเงินรางวัล และ
มูลนิธิผู้หญิงเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย

การดำเนินงานมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งสปอตวิทยุเข้าร่วม
ประกวด รวมทั้งสิ้น 87 ราย ซึ่งเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานสปอตโฆษณาทาง
วทิยเุพือ่รณรงคใ์หส้ตรมีีส่วนรว่มทางการเมอืง ทัง้นีเ้ยาวชนไดร่้วมแสดงพลงัในการชว่ยขบัเคลือ่นใหก้ารรณรงค์
ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมอืงบังเกิดผลสำเร็จ

1.2.2 ประชุมคณะทำงานตัดสินการประกวดสปอตวิทยุรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสตรี
การประชุมจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสปอตวิทยุรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ ที่เยาวชน

จากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ทัว่ประเทศ ส่งเขา้รว่มประกวดซึง่ผา่นกตกิาทีก่ำหนดแลว้ จำนวน 53 ทมี ซ่ึงไดท้มี
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ผู้ชนะการประกวดจำนวน 4 ทมี ดงันี้
1) ทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศที ่ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน

50,000 บาท
2) ทมีจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิ รับทนุการศกึษาจำนวน

20,000 บาท
3) ทมีจากมหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติ ไดร้างวลัชมเชย รับทนุการศกึษา 10,000 บาท
4) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรต ิได้รางวลัชมเชย รับทุนการศกึษา 10,000 บาท

1.2.3. การเสวนาเร่ือง ทำไมต้องส่งเสริมผู้หญิงเข้าสู่การเมือง และพิธีมอบรางวัลการประกวด
สปอตวิทยุรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี

การประชุมจัดขึ้นเพื่อเสวนาในประเด็นการส่งเสริมให้สตรีเข้าสู่การเมืองและมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ชนะการประกวดจากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง
คณะทำงานตดัสินการประกวดเจา้หน้าท่ีจาก สค. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)
มูลนิธิผู้หญงิเพือ่การพฒันาประชาธปิไตยและสือ่มวลชน รวมจำนวน 119 คน โดยมกิีจกรรมดงัน้ี

ช่วงแรก  เป็นการเสวนาเรือ่ง “ทำไมต้องส่งเสริมผู้หญิงเข้าสู่การเมือง” โดยมีผู้ร่วมการเสวนา คือ
1) นายสวุทิย ์ ขนัธาโรจน ์ผอ.สค.
2) รศ.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานมูลนิธิผู้หญิงเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตย
3) Ms.Gwi Yeop Son ผู้แทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตปิระจำประเทศไทย (UNDP)
4) รศ.นพ.อำนาจ  อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงที่ 2 เป็นพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ซึ่งทีมผู้ชนะ

การประกวดรว่มรบัรางวลัซ่ึงเปน็ทนุการศกึษา  โลร่างวลั  และใบประกาศเกยีรตคิณุ  และไดส้ปอตวทิยรุณรงค์
การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของสตร ี ท่ี สค. จะนำไปใช้รณรงค์เผยแพรส่ำหรับการเลือกต้ังทุกระดับ

1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานภาพสตรี ให้สังคมยอมรับศักยภาพและความสามารถ

ของสตร ี  และเปดิโอกาสใหส้ตรไีดเ้ขา้ไปมส่ีวนรว่มในการตดัสนิใจพฒันาประเทศอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม
กับชาย  ในฐานะทีเ่ป็นประชากรครึง่หนึง่ของประเทศ  อีกทัง้การเพิม่สัดส่วนของสตรใีนทางการเมอืง เป็นไปตาม
เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ท่ีประเทศไทยไดร่้วมลงนาม
รับรองไวใ้นการพฒันาคนและลดชอ่งวา่งของการพฒันา  และเพือ่ให้บรรลุผลดังกล่าว สำนกังานกจิการสตรแีละ
สถาบันครอบครัวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมอืง ดังน้ี

1.3.1  จัดประกวดคำขวัญรณรงค์การมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง  ร่วมกับโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาตปิระจำประเทศไทย (UNDP) และมูลนิธิผู้หญิงเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระตุน้ใหสั้งคมเกดิเจตคต ิความเชือ่ม่ัน และยอมรบัศกัยภาพของผูห้ญงิในทางการเมอืงโดยเปดิโอกาสใหน้สิิต
นักศึกษา  มีส่วนร่วมส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด
จำนวน  234 สำนวน และมผู้ีไดรั้บรางวลัชมเชย 4 รางวลั ไดแ้ก่

1) นายอำนาจ จั ่นทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากสำนวน
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“สังคมยคุใหม ่  ม่ันใจสตร ีระบบการเมอืงด ีส่งเสรมิสตรีเขา้สภา”
2) นายนติศิกัดิ ์อัครมะหะเวทน ์มหาวทิยาลยัศลิปากร จากสำนวน “รักทอ้งถิน่ รักประชาธปิไตย

สนับสนุนสตรีไทยเข้าสู่การเมือง”
3) นางสาวชนธิชา สาครรัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากสำนวน “พลังหญิง

พลังชาติ ร่วมแสดงบทบาททางการเมอืง”
4) นางสาวชนพชิา ทรงเสรยี ์มหาวทิยาลยัรามคำแหง จากสำนวน  “การเมอืงไมแ่บง่เพศ ประเทศ

ไม่แบ่งฝ่าย หญิงเก่งไม่แพ้ชาย ช่วยชาติได้ไม่แพ้กัน”
1.3.2 จัดทำบันทึกข้อตกลง  เร่ือง “การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระดับท้องถิ่น และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี” ร่วมกับ 9 หน่วยงาน คือ 1) กรมการพัฒนาชุมชน
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 3)กรมประชาสัมพันธ์ 4) สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 5) มหาวิทยาลัย
สุโขทยัธรรมาธริาช 6) สมาคมผูน้ำสตรพัีฒนาชมุชนไทย 7) สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย
8)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ 9) สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันศุกร์ที ่
30 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชมุ 1 อาคาร  60  ปี กรมประชาสงเคราะห ์ โดยมรัีฐมนตรช่ีวยวา่การกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(นายพลเดช  ป่ินประทปี) เปน็ประธานในพธีิลงนาม มีวัตถปุระสงค์
เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น และเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีและการค้ามนุษย์

1.3.3 จัดประกวดสปอตวทิยสุ่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมอืง  ร่วมกบัโครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และมูลนิธิผู้หญิงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเชิญชวนนิสิต
นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสปอตวิทยุในหัวข้อ “ส่งเสริมโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น
ทั้งในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความ
สำคญัของการมส่ีวนรว่มของสตรใีนการเมอืงทกุระดบัเพือ่ร่วมกนัพฒันาประเทศใหเ้กดิความสมดลุ และใหส้ตรี
มีความเชือ่ม่ันในศกัยภาพของตนเองและลงสมคัรรับเลือกตัง้เพิม่ข้ึน รวมทัง้เพือ่กระตุน้ใหนิ้สิตนกัศกึษา  ซ่ึงเปน็
คนรุ่นใหม่มีเจตคติเร่ืองของบทบาทของหญงิและชายและมส่ีวนร่วมในการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงท่ีเพ่ิมโอกาส
ให้สตรีมีส่วนรว่มทางการเมอืง รวมทัง้ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัตืน่ตวัในเรือ่งบทบาทหญงิชาย ผลการดำเนนิงาน
ปรากฏว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 95 ผลงาน จาก 17 สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ
ซ่ึงผลการตดัสนิรางวลัชนะเลศิไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รองชนะเลศิไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
และรางวลัชมเชย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
จังหวดัสกลนคร

1.3.4 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้สตรี
มีส่วนร่วมทางการเมอืงในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่ีครบวาระและมกีารเลือกต้ังใหม่ จำนวน 350
อบต. โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่สัดสว่นและสง่เสรมิการมส่ีวนรว่มของสตรทีางการเมอืงในองคก์ารบรหิารสว่น
ตำบล (อบต.) ด้วยการฝึกอบรมทีมวิทยากรหลักและทีมวิทยากรแกนนำ ใน 88 อบต. เพื่อทำหน้าที่รณรงค์
ให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการส่งเสริมสตรีทางการเมืองและการเลือกต้ังสมาชิก อบต. และสนับสนุน
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ใหส้ตรลีงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิ อบต. หมูบ้่านละ 1 คน   ซ่ึงไดต้ัง้เปา้หมายทีจ่ะเพิม่จำนวนสตรทีีล่งสมคัร
รับเลอืกตัง้เปน็สมาชกิ อบต. ไม่นอ้ยกวา่  1,750 คน  เร่ิมดำเนนิการตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม  2550

1.3.5 จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ิน ร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์  โดยมีกิจกรรมดังน้ี

1) จัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง
“การรณรงค์ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน”  จำนวน 8 คร้ัง โดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์
แหง่ประเทศไทย  สำนกัประชาสมัพันธเ์ขต 1–8  ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม–สิงหาคม  2550

2) จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ทำไมต้องมีผู้หญิงในการเมืองระดับท้องถิ่น” ผ่านรายการกรอง-
สถานการณ ์ ในเดอืนสงิหาคม  2550  โดยเชญิผูท้รงคณุวฒิุร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็

3) ผลิตสปอตวิทยุและโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการที่มีสตรี
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมอืงในระดับท้องถ่ิน โดยจัดเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2550 ประกอบด้วย

(1) สปอตวิทยุ จำนวน 2 สปอต เผยแพร่ทางสถานวิีทยุเครือข่ายของกรมประชาสมัพันธ์
และเครือข่ายวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ

(2) สปอตโทรทัศน์ จำนวน 2 สปอต เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

2. โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวันที ่ 31 กรกฎาคม 2544 มีมตใิห้มีการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย

ในหน่วยงานภาครัฐ  โดยการแต่งตั ้งผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ
(Chief Gender Equality Officer - CGEO) ในทุกกระทรวง  ทบวง กรม  โดยมอบหมายผู้บริหารระดับ
รองปลดักระทรวงหรอืรองอธบิดขีึน้ไป จำนวน 1 คน ปฏบัิตหินา้ทีเ่ปน็ CGEO และจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (Gender Focal Point - GFP)  ในหนว่ยงาน ซ่ึงผูบ้ริหารดา้นการเสรมิสร้าง
บทบาทหญิงชาย และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  มีหน้าที ่ในการส่งเสริม
ความเสมอภาค และจัดทำแผนแม่บท รวมทั้งแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรมีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และขยายผลไปยังกลุ่ม
เปา้หมายทีใ่หบ้ริการ ซ่ึงในปงีบประมาณ  2550 สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัรว่มกบัส่วนราชการ
19 กระทรวง 125 กรม  4  องคก์รอสิระ ดำเนนิกจิกรรมดงันี้

2.1 จดัสัมมนาผูบ้ริหารดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย และหวัหนา้ศนูยป์ระสานงาน
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนทศิทางและแนวทางการดำเนนิงาน
ในการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายในหนว่ยงานภาครฐั การเชือ่มโยงประเดน็อนสัุญญาวา่ดว้ยการขจดัการ
เลือกปฏบัิติต่อสตรใีนทกุรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination against
Women - CEDAW) แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554)
รวมทัง้แลกเปลีย่นและถา่ยทอดประสบการณ์ ปัญหาอปุสรรค แนวทางการแกไ้ขรว่มกนั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การทำงานดา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชายของสว่นราชการ เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม
2549 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ท ์  กรุงเทพฯ  มีผู้เขา้ร่วมประชมุ  305 คน เป็นหญงิ  245 คน เป็นชาย 60 คน
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โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานในการสมัมนา

2.2 จัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพ่ือกำหนดยทุธศาสตรก์ารจดัทำแผนแมบ่ทด้านการสง่เสริม
ความเสมอภาคระหวา่งหญงิชายลงสูก่ารปฏบัิติ จำนวน 7 รุ่น ร่วมกบั 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคก์รอิสระ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ ความเขา้ใจในประเดน็มิติหญิงชาย ความจำเปน็ของการสง่เสริมความเสมอภาค หญิงชาย และ
ความเกี่ยวข้องของภารกิจหน่วยงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW) เพ่ือนำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนงาน โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 478 คน เป็นหญิง  370
คน เป็นชาย 108  คน

2.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน  จัดสัมมนา
เพ่ือขยายผลการดำเนนิการในการสง่เสริมความเสมอภาคหญงิชายลงสูก่ลุ่มเป้าหมายทีใ่ห้บริการของหนว่ยงาน
อาท ิ กลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน กลุ่มประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และวสิาหกจิ
ชุมชน (OTOP) เปน็ตน้

2.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเสมอภาคในครอบครัว จำนวน 2 รุ ่น
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)
และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ใน 4 จังหวัด  คือ  จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์ เชียงใหม่
และลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประเด็นมิติหญิงชายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีให้สามารถนำประเดน็มิติหญิงชายไปปฏิบัติได้

2.5 การพัฒนากลไกลส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ประชุมนำร่องมาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานนำร่องนำมาตรฐาน การส่งเสริม

ความเสมอภาคหญงิชายไปทดลองปฏบัิตติามเกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัทีก่ำหนด โดยมผู้ีเขา้รว่มประชมุเปน็
ผู้แทนกรมชลประทาน กรมพฒันาฝมืีอแรงงาน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม มูลนิธิเพือ่นหญงิ รวม 10 คน ประธาน
การประชมุ คอื ผศ.นาถฤด ี เดน่ดวง  ณ หอ้งประชมุคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล
ซึ่งผลการประชุมได้หน่วยงานนำร่อง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน
กรมพฒันาฝมืีอแรงงาน  และกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 1 แหง่ คอื มูลนธิเิพือ่นหญงิ  ซ่ึงทกุหนว่ยงาน
ให้ความร่วมมือนำมาตรฐานฯ ไปทดลองปฏิบัติ และจัดทำรายงาน โดยหน่วยงานภาครัฐให้ข้อสังเกตว่ามาตรฐานใน
มิติองค์กรสามารถดำเนินการตามตวัช้ีวัดและเกณฑก์ารช้ีวัดได้ ยกเว้นเกณฑ์การมีงบประมาณดำเนนิการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายที่หน่วยงานไม่สามารถตั้งงบประมาณดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงานและทุกหน่วยงานไดใ้ห้ข้อสังเกตวา่มิติการให้บริการแกก่ลุ่มเป้าหมายขององคก์รสามารถดำเนนิการ
ตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การชี้วัดได้ โดยหน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานอยู่แล้วส่วนภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้เน่ืองจากเกณฑ์ช้ีวัดท่ีกำหนดสอดคล้อง
กับเน้ือหาการปฏิบัติ อยู่แล้ว
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2.6 ประช ุมต ิดตามผลการนำร ่องมาตรฐานการส ่งเสร ิมความเสมอภาคหญิงชาย
ในหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานนำร่อง ปัญหาอุปสรรค
และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนกรมชลประทาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มูลนิธิเพื่อนหญิง
รวม 10 คน ประธานการประชุม คือ ผศ.นาถฤดี เด่นดวง ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยที่ประชุมได้หน่วยงานนำร่องที่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย  โดยมีข้อเสนอให้มีการปรับเปลี ่ยนเกณฑ์การชี ้ว ัดบางตัวซึ ่งจะทำให้มาตรฐานการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญงิชายมีความสมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงกับทุกหน่วยงาน

2.7 การประชุมติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตระหนัก เข้าใจและรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยสถานภาพสตรี และการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
รวมท้ังดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
ในกรุงเทพฯ จำนวน 105 คน โดยประธานในพิธีเปิดคือ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
(นางกานดา วัชราภัย) จัดเมื ่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30–13.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3
 โรงแรมปรนิซพ์าเลซ มหานาค กรงุเทพฯ  ซ่ึงมผีลการดำเนนิงานดงันี้

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี สมัยท่ี 51 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยท่ี
34  จำนวน 1 ครัง้ 1 วนั ผู้เขา้รว่มการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร รวม 105 คน

2. กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ที่มาของการ
ดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสตรี ผลจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยท่ี
51 และคณะกรรมการวา่ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยท่ี 34 แนวทางการดำเนนิงานตาม
ผลการประชุมดังกล่าว รวมทั้งการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมในสมัยต่อไป โดยถ่ายทอดประสบการณ์จาก
คณะผู้แทนไทย ได้แก่ นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ภาวดี ทองอุไทย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมติดตามการ
พัฒนาสตรีในประเทศไทย ข้ันตอนท่ีสองเป็นการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

3. ผลจากการสมัมนา สรุปสาระสำคญัได้ดังน้ี
- ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการมีมาตรการและนโยบายโดยเฉพาะต่อเด็กหญิง

เพ่ือให้เกิดการดำเนนิงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมในประเด็นดังกล่าว
- การปรับเปลี ่ยนเจตคติในสังคมไทย เป็นรากฐานที ่สำคัญอย่างยิ ่งในการส่งเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย
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- การดำเนินงานในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคสว่นตา่งๆ ท้ังภาครฐั เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน

- การเตรียมการประชุมในสมัยหน้า ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุม

3.  โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและข้อมูลจำแนกเพศของประเทศไทย
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและข้อมูลจำแนกเพศของประเทศไทย (Thailand’s Gender

Disaggregated database and Information System)   ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย (United Nations Development Programme :UNDP) ซ่ึงให้การสนับสนุนจัดหาผู้เช่ียวชาญ  และจัดการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการผลิต  แลกเปล่ียนการใช้ประโยชน์  และการจัดการระบบข้อมูล
ด้านสตรีให้ครบถ้วนทุกมิติ รวมท้ังเพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานการพฒันา บริหารจัดการและบริการข้อมูลสถิติด้าน
สตรี ตลอดจนรายงานผลการวเิคราะหส์ถานการณส์ตรีของประเทศ โดยดำเนนิการจดัทำผงัรวมสถติิจำแนกเพศ
จัดทำรายงานชดุขอ้มูลสถติจิำแนกเพศ จัดทำแผนพฒันาขอ้มูลสถติจิำแนกเพศ จัดทำระบบฐานขอ้มูล  และจดั
ทำเว ็บไซต์เผยแพร่งานด้านการส่งเสร ิมความเสมอภาคหญิงชาย (www.gender.go.th) ซึ ่งมีว ิธ ี
การดำเนินการด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องด้านสตรี เพื ่อรวบรวมข้อมูลและ
สถิติท่ีเก่ียวข้องกับสตรีตามประเดน็ห่วงใย 12 ประเด็น ตามปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏบัิติการเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตร ี(Further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Declaration and Platform for Action)
ได้แก ่ผู้หญงิกบัความยากจน การศกึษาและฝกึอบรมของสตร ี ผู้หญงิกบัสุขภาพ ความรนุแรงตอ่สตรี  ผู้หญงิกบั
ความขดัแยง้ท่ีมีการใช้อาวุธ   สตรีกับเศรษฐกจิ  สตรีกับอำนาจการตดัสินใจ  กลไกเชงิสถาบนัเพือ่ความกา้วหนา้
ของสตร ี สิทธมินุษยชนสตร ี ผู้หญงิกบัส่ือ ผู้หญงิกบัส่ิงแวดลอ้ม  และเดก็หญงิ รวมทัง้ขอ้มูลท่ีใช้รายงานผลตาม
ตัวชี้วัดระหว่างประเทศ (GDI, GEM, MDGs) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการนำมาศึกษาวิเคราะห์
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ท่ีจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในสังคม สำหรับ
ใช้ประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สถานภาพสตรีและวางแผน
กำหนดนโยบายแนวทางในการปอ้งกัน แก้ไข รวมท้ังประเมินความเหลือ่มล้ำท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิง เพ่ือให้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และผู้ท่ีสนใจสามารถนำขอ้มูลไปใช้ประโยชนไ์ด้

4. โครงการครอบครวัสมานฉนัท์
4.1 กิจกรรมวันครอบครัว

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2533 ที่กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดให้มีกิจกรรมในวันครอบครัว  มีการดำเนินการสร้างกระแสสังคมให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  และสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าการใช้
เวลาร่วมกันในครอบครัว  โดยดำเนนิการดังน้ี

4.1.1 จัดกิจกรรมวันครอบครัว ปี 2550 “สมัชชาครอบครัว สู ่สังคมร่มเย็นเป็นสุข”
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เมื ่อวันที ่ 5-6 เมษายน 2550 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เพื ่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของ
สถาบันครอบครัวและมีการใช้เวลาร่วมกัน ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาครอบครัว
ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา ส่ือมวลชน และประชาชนท่ัวไป
จำนวน 1,500 คน  เห็นคุณค่าการใช้เวลาร่วมกันของครอบครวัมากขึน้

4.1.2 จัดกิจกรรมคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่องครอบครัวที่มี
การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง ให้เป็นครอบครัวตัวอย่างแก่สังคม โดยความร่วมมือจาก
กรุงเทพมหานครและจงัหวัดท่ัวประเทศ ดำเนินการสรรหาคดัเลือกครอบครัวร่มเย็นในส่วนกลางกรงุเทพมหานคร
จำนวน 12 ครอบครวั และสว่นภมิูภาค จังหวดัตา่งๆ จังหวดัละ 3 ครอบครวั  จำนวน  225  ครอบครวั  รวมจำนวน
237  ครอบครวั  โดยมกีารจดัมอบโลค่รอบครวัรม่เยน็ในกรงุเทพฯ จำนวน 12 ครอบครวั เมือ่วนัที ่5-6 เมษายน
2550 ณ สโมสรทหารบก ในพิธีเปิดงาน “สมัชชาครอบครัว สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข” การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเพิ่มขึ้น

4.1.3 สนับสนุนจังหวัดจัดกิจกรรมวันครอบครัวจังหวัดละ 10,000 บาท เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรม
วันครอบครัวอย่างแพร่หลาย สร้างกระแสสังคมให้เห็นความสำคัญของครอบครัว ซ่ึงการจัดกิจกรรม ดังกล่าว จังหวัด
ต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวหลากหลายรูปแบบตามวัฒนธรรมและ
ความต้องการของประชาคมในพ้ืนท่ี และมีการบูรณาการกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน จากการ
รายงานการจัดกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25,500 คน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเพ่ิมข้ึน

4.2 กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านครอบครัว
4.2.1 จัดพิมพ์แผ่นพับการรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว จำนวน 20,000 แผ่น

พรอ้มจดัสง่ใหท้กุจงัหวดั และแจกจา่ยใหก้บัเครอืขา่ยในการประชมุสัมมนาของ สค. และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยเน้ือหาสาระว่าด้วยแนวทางการจดักิจกรรมรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว 6 แนวทาง

4.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์และวิทยุรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2549–มกราคม 2550  ดังนี้

1) สค.ได้มีการจัดจ้าง บริษัท ญดา มีเดีย จำกัด เผยแพร่สปอตโทรทัศน์และวิทยุ
ในเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ สถานีวิทยุ
กระจายเสยีงกองทพัอากาศ FM 102.5 MHz  จำนวน 21 สถานี

2) การเผยแพรส่ปอตรณรงคว์นัอาทติยเ์ปน็วนัครอบครวั ในการถา่ยทอดสดกฬีาทาง
สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทยครอบคลมุท่ัวประเทศ ดังน้ี

-  กีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั ้งที ่ 9 ณ ประเทศมาเลเซ ีย ระหว่างวันที ่ 25
พฤศจกิายน 2549–1 ธันวาคม 2549

-  กีฬาเอเชีย่นเกมส ์2006 ครัง้ที ่15 (โดฮาเกมส)์ ทีโ่ดฮา ประเทศกาตาร ์ระหวา่ง
วันที ่1–15 ธันวาคม 2549

4.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง ตามโครงการสายสัมพันธ์
ในครอบครัว เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้ครอบครัว สร้างความรักความผูกพัน และรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
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4.2.4 ประสาน ประมวลสรุป และจัดส่ง “รายงานผลการดำเนินงานรณรงค์วันอาทิตย์เป็น
วนัครอบครวั ประจำป ี2549” ไปยงัหวัหนา้หนว่ยงานราชการ 20 แหง่  พรอ้มขอความรว่มมอืใหห้นว่ยราชการ
และจังหวัดร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว (วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว) ต่อไปในปี
งบประมาณ 2550

4.2.5 แจ้งจังหวัดให้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันครอบครัว และการรณรงค์การใช้เวลาร่วมกัน
ของครอบครวั  พรอ้มส่งแนวทางการจดักจิกรรมไปยงัทกุจงัหวดั

4.2.6 สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินงานรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว ทั้ง 75
จังหวัด จังหวัดละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 7,500,000 บาท โดยโอนเงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน  เพ่ือให้จังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว ตามแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์
การใช้เวลาร่วมกันท่ีกำหนด

4.2.7 มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจังหวัด ให้เร่งดำเนินการรณรงค์การใช้เวลาร่วมกันใน
ครอบครัว พร้อมเตรียมรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ

4.2.8 จัดทำสื ่อรณรงค์การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว จำนวน 3 รายการ ได้แก่
ป้ายผา้ไวนลิ 200 ป้าย ใบปลิว และทีค่ัน่หนงัสอื อยา่งละ 10,000 แผน่ โดยไดข้อความรว่มมอืหนว่ยงานตา่งๆ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สำนักงาน พมจ. 75 แห่ง สสว. 12 แห่ง ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวง 18 แห่ง
เครือข่ายครอบครัว มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัด พม. รวม 121 แห่ง สำหรับใบปลิวและที่คั่นหนังสือ
ใช้เผยแพร่ภายในกรุงเทพฯ

5. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
5.1  จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

5.1.1 จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ดำเนนิการในพืน้ที ่4 ภาค จำนวน 4 ครัง้ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณก์ารดำเนนิงาน ศพค. การฝกึ
ปฏบัิตกิารจดักจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์รวมทัง้การระดมความคดิเหน็กลุม่ในการดำเนนิงาน ศพค. ใหเ้ขม้แขง็
โดยใช้หลัก 4 Ms  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ คณะทำงาน ศพค. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ พมจ. สสว.
ผู้เขา้รว่มสมัมนารวมทัง้สิน้ 422 คน

5.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ 20 ศูนย์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศนูย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน ในการจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว เร่ือง “ ชีวิตคู่
คู ่ช ีว ิต” ผู ้เข ้าร ่วมการสัมมนา ได้แก่ คณะทำงาน ศพค. เจ ้าหน้าที ่ อบต. เจ ้าหน้าที ่ พมจ. สสว.
ผู้เขา้รว่มสัมมนารวมทัง้สิน้ 86 คน

5.1.3 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนำร่อง 6 ศูนย์
6 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม บุรีรัมย์ ภาคกลาง จังหวัด
สมุทรปราการ  กาญจนบรีุ และภาคใต ้จังหวดันครศรธีรรมราช ตามเกณฑก์ารดำเนนิงาน 5 ประการ ดังน้ี

1)  มีเครือข่ายการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครวั
2)  มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัวอย่างต่อเน่ือง
3)  มีช่องทางในการประชาสมัพันธ์ท่ีหลากหลาย
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4) คณะทำงาน ศพค. สามารถถ่ายทอดความรูด้้านครอบครัว
5) สามารถจัดหาทรัพยากรจากหนว่ยงานอ่ืนมาสนับสนุนในการดำเนนิงาน ศพค.

5.2 กิจกรรมการรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวได้มีการดำเนินงานดังนี้
จัดงาน We love Sunday เรารกัวนัอาทติย ์วนัของครอบครวั ครอบครวัคณุธรรมอิม่รัก ปันสขุ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมร่วมกัน
มากยิ่งขึ ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2550  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายไพบูลย์ วัตนศิริธรรม) การเสวนาพเิศษ การสนทนาธรรม ซุ้มกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ครอบครัว
เชน่ การวาดภาพระบายส ีการจดัสวนครวั กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหวา่งครอบครวั การออกบูธ๊ของ
หน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 20 บู๊ธ ผู้เขา้ร่วมงานไดแ้ก ่ประชาชน ครอบครวัทัว่ไปในกรงุเทพฯ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงจำนวนกว่า 500 คน

5.3 โครงการพลังครอบครัวไทยต้านภัยยาเสพติด
จัดกจิกรรมสมัมนา “พลังครอบครวัไทย ตา้นภยัยาเสพตดิ” โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก

สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการเฝ้าระวังและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำร ิเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เจ้าหน้าที่
อบต. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง ของมนุษย์จังหวัด ในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังการค้าและแพร่ระบาด
เร่ืองยาเสพติด จำนวน 24 จังหวัด แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ดังน้ี  รุ่นท่ี 1 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครนายก  รุ่นที ่2  จำนวน 12 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย นครสวรรค ์ตาก ขอนแกน่ หนองคาย
นครพนม นครราชสมีา อุบลราชธาน ีสุราษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช และสงขลา รวมผู้เขา้อบรมทัง้ส้ิน 192 คน
ผลการจัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต้ังแต่ปี 2547-2550

ปีงบประมาณ  เป้าหมาย จัดตั้งได้ เกินเป้า
2547    948 1,085 137
2548    691   740  49
2549    757   757    -
2550    453   488  35
รวม 2,822 3,070 221

6. โครงการการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
6.1 จัดประชุมคณะทำงานมาตรการสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา

แบบสำรวจสภาพครอบครัวทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานมาตรการสถาบัน
ครอบครวัเขม้แขง็ ไดแ้ก ่กรมการพฒันาชมุชน สำนกังานสถติแิหง่ชาต ิ ผู้แทนองคก์รสำนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การเสริมสร้างสุขภาพ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว หัวหน้ากลุ่มการเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครวั
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สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครวั และเจ้าหน้าท่ีสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครวั รวมจำนวน 25  คน
6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแบบบูรณาการภายใต้

(ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (พ.ศ.2550–2554) เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2550
ณ โรงแรมรอยลัฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด ์สปา จังหวดันครนายก โดยมวีตัถปุระสงคด์งันี้

- เพ่ือปรับปรุง (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (พ.ศ.2550–2554) ตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะที ่1 คร้ังที ่4/2550 เมือ่วันที ่1 กุมภาพนัธ ์2550
โดยม ีหมอ่มราชวงศป์รีดยีาธร เทวกลุ รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานกรรมการ ซ่ึงมคีวามเหน็ให ้กำหนดกรอบ
ดำเนินการ (Roadmap) ในภาพรวม และกำหนดแผนปฏิบัติการเป็นรายโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย
วิธีการดำเนนิการ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ ระยะเวลาสิน้สุด และงบประมาณทีจ่ะเสนอขออยา่งชัดเจน เพ่ือให้มีการ
ประเมินผลการดำเนินการต่อไปได้

- เพื ่อสร้างเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนที ่มีก ิจกรรม และมีการดำเนินงาน
ด้านครอบครัว

- เพื ่อรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง

โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นผู ้แทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที ่
สำนักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมจำนวน 83 คน ซ่ึงจากผลการประชมุสรุปได้ดังน้ี

1) ได้ร่างโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแบบบูรณาการภายใต้ (ร่าง) กรอบแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (พ.ศ.2550-2554) ซึ ่งร่วมจัดทำโดยผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีมี่กจิกรรม และมกีารดำเนนิงานดา้นครอบครวั

2) ได้เครือข่ายจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทีมี่กิจกรรม และมีการดำเนินงานด้านครอบครัว
3) ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว

6.3 การเผยแพร่มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จัดพมิพม์าตรฐานครอบครวัเขม้แขง็ จำนวน 400 เลม่ เผยแพรใ่หแ้ก ่พมจ. และเจา้หนา้ทีส่ำนกังานพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์จังหวัด จังหวัดละ 5 เล่ม และ สถค. ร่วมกับสำนักตรวจและประเมนิผล พม. จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2550 ให้แก่ พมจ. และเจ้าหน้าที่
โดยในการประชมุดงักลา่ว ไดมี้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานครอบครวัเขม้แขง็ โดยดำเนนิการใน
4 ภาค ดังนี้

ครัง้ที ่1 ภาคกลาง ณ โรงแรมปริน๊พาเลซ กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์ 2550
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี เมือ่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2550
ครัง้ที ่3 ภาคเหนอื  ณ โรงแรมดวงตะวนั  จ.เชยีงใหม ่ เมือ่วนัที ่ 23  กุมภาพนัธ ์ 2550
คร้ังที ่4 ภาคใต ้ ณ โรงแรมมารไิทมฯ์ จ.กระบี ่ เม่ือวันที ่ 2  มีนาคม  2550
พร้อมท้ังจัดทำแบบทดสอบเกีย่วกับมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและให้ผู้แทนจากสำนกังานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั ้ง 75 จังหวัด ทำแบบทดสอบดังกล่าว เพื ่อประเมินผลว่ามีความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งหรือไม่เพียงไร
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7. โครงการศนูยพั์ฒนาครอบครวัในชมุชนนำรอ่ง 6 จงัหวดั
7.1 ความเป็นมาและข้ันตอนการดำเนินโครงการ

โครงการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน (ศพค.) นำรอ่ง เกดิขึน้จากการทีส่ำนกังานกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัวได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาและสนับสนุนให้คณะทำงาน ศพค.สามารถ
ดำเนนิงานดว้ยตนเองอยา่งเขม้แข็ง ท่ีผ่านมามี ศพค.จำนวนมากทีส่ามารถดำเนนิการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ท่ีสร้างสรรค์และควรแกก่ารเป็นแบบอย่างในการศกึษาแก่ ศพค. อ่ืนๆ

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนนำร่อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือก ศพค. จากท่ัวประเทศท่ีมีผลการดำเนินงานโดดเดน่ เพ่ือเป็น ศพค.
นำร่องที่จะสามารถถอดบทเรียนการทำงานมาสู่การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการขยายผลการดำเนินงาน
ท่ีมีประสิทธภิาพไปยงั ศพค. อ่ืนตอ่ไป ผลการคดัเลอืก ได้แก่

1. ศพค.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 2. ศพค.นาถอ่น อ.ธาตพุนม จ.นครพนม
3. ศพค.ประทัดบุ อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย์ 4. ศพค.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
5. ศพค.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 6. ศพค.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

เมือ่ดำเนนิการคดัเลอืก ศพค. นำรอ่ง เสรจ็ส้ินแลว้ สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนำร่อง 6 จังหวัด
เมือ่วนัที ่13 -15 ธนัวาคม 2549 ณ โรงแรมแกรนด ์ทาวเวอร ์อินน ์กรงุเทพฯ

7.2 พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานของ ศพค. นำรอ่ง 6 จังหวดั (นครสวรรค,์ นครพนม, บุรีรัมย,์ กาญจนบรีุ

สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อชี้แจง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติ และเสริมสร้างศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ
และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานแกค่ณะทำงาน ศพค. นำร่อง

ผู้เขา้รว่มสมัมนารวมจำนวน 69 คน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เจา้หนา้ที่
สำนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจั์งหวดั และคณะทำงาน ศพค. จาก 6 จังหวดันำรอ่งดงักลา่ว

7.3 รูปแบบการสัมมนา
ประกอบดว้ยการบรรยายใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนั

ครอบครัว การให้การปรึกษาเบื้องต้น กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาการดำเนินงาน ศพค. รวมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ ศพค. แต่ละแห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานในข้อปฏิบัติที่โดดเด่นของตนเอง
และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในข้อปฏิบัติอื่นๆ จาก ศพค. แต่ละแห่ง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานทั้งที่ได้ปฏิบัติแล้ว และที่กำลังจะดำเนินการให้เกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งมีการให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการดำเนินงาน และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานในโอกาสต่อไป เพื่อให้ประสบ
ผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการดำเนนิงานของ ศพค. นำร่อง ซ่ึงประกอบด้วยข้อปฏิบัติ 5 ข้อ คือ

1. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
2. การมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
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3. การมีช่องทางในการประชาสมัพันธ์ท่ีหลากหลาย
4. การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว
5. การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานอื่นมาสนับสนุนการดำเนินงาน

7.4 การจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2550 นอกจากเงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจำนวน 10,000 บาท

แล้วสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ ศพค. นำร่อง ศูนย์ละ
10,000 บาท เพือ่นำไปสรา้งและพฒันาการดำเนนิงานตามขอ้ปฏบัิตทิัง้ 5 ขอ้ใหเ้กดิผล

ผลการดำเนินงาน
ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ ศพค. โดย ศพค.

ใดทีย่งัดำเนนิงานไมค่รบทกุขอ้ปฏบัิต ิแตเ่มือ่มีการนำความรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นกบั ศพค. ทีด่ำเนนิการใน
เร่ืองน้ันๆ แล้วไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเอง ก็สามารถพัฒนาข้อปฏิบัติน้ันๆ ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน และแม้ว่า ศพค.
ที่มีการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ซึ่งส่วนกลางได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติของ ศพค. นำร่องทั้ง 6 ศูนย์พบว่ามีความหลากหลายในการ
ดำเนินงานและก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะทำงาน ศพค.ให้มีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน เป็นแบบอย่างในการดำเนนิงานให้แก่ ศพค. อ่ืนๆ
ต่อไป

อนึ่ง การดำเนินงาน ศพค. นำร่องนี้จะทำให้เกิด Best Practices ของการพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินการที่เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมและเป็นการกระตุ้นให้คณะทำงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังจะเป็นการช้ีให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันของภาคประชาชน คือ ศพค. และ
ภาคท้องถ่ิน คือ อบต.

แนวทางการดำเนินงานต่อไป
การดำเนินงาน ศพค. นำร่อง เป็นโครงการท่ีตอบสนองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดระดับกรม

ซึ่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคาดหวังว่าการดำเนินงานครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาประสบการณ์
จริงในการทำงานร่วมกันระหว่างพื้นที่ (ศพค. และ อบต.) และส่วนกลาง เพื่อหารูปแบบการดำเนินงาน ศพค.
ที่เป็นระบบ และแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ขาดระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาเครือข่ายการทำงาน
และการจัดเกบ็ขอ้มูลอยา่งเปน็ระบบ โดยมแีนวทางการดำเนนิการตอ่ไปของโครงการนี ้ดงันี้

- พัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่การดำเนินการพัฒนา ศพค. อื่น ๆ เช่น ศพค. ที่จะเข้าร่วม
ในโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเจรญิพระชนมาย ุ80 พรรษา

- นำรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางที่
เป็นรูปธรรมให ้ศพค. อ่ืนๆ ได้ศึกษา

- ในกรณีที ่ สค. มีหลักสูตรด้านสตรีและครอบครัวใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของ ศพค. และคณะทำงาน ศพค. จะเสนอให้นำไปทดลองใช้กับ ศพค.
นำร่อง ท้ัง 6 ศูนย์น้ี เพ่ือเป็นตัวอย่างในการขยายผลตอ่ไป
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8. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
8.1 ความเป็นมา

เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี
รวมทั้งจะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนให้ยึดหลัก
ความเหมาะสม ความจำเป็นและประโยชน์ที่บังเกิดแก่ส่วนรวมในปงีบประมาณ 2550 สำนกังานกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัว มเีปา้หมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนนำรอ่ง 75 จงัหวดั
จังหวัดละ 1 ศูนย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
โดยการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือ
การพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม สามารถเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน

8.2 ข้ันตอนกระบวนการ การดำเนนิโครงการแบง่เปน็ 2 ส่วน รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน 3,500,000 บาท
ส่วนที่ 1 จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ภาคกลาง เดือนมีนาคม 2550
ภาคใต้ และภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2550 เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยให้ความรู้ในเรื่องความสำเร็จ
ของการดำเนนิงาน ศพค. ตามเกณฑต์วัชีว้ดั 5 ขอ้ ดงันี้

1. มีเครือข่ายเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาครอบครัว
2. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างต่อเน่ือง
3. มีช่องทางการประชาสมัพันธ์ท่ีหลากหลาย
4. คณะทำงานสามารถถา่ยทอดความรู้ด้านครอบครัว
5. สามารถจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืนมาสนับสนุนในการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ชี้วัดโดยจัดสรรงบประมาณ

จำนวน 75  จังหวดั จังหวดัละ 1 ศนูย ์ศนูยล์ะ 20,000 บาท เป็นเงนิ 1,500,000 บาท โดย ดำเนนิการตามกรอบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชนพึ ่งตนเอง โดยการรวมกลุ ่มครอบครัวใน ชุมชน และยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาเสรมิสร้างครอบครวัให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมทำความดกิีจกรรมทำความดพัีฒนาสังคม และชุมชนเพือ่เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา เป็นต้น

8.3 พ้ืนท่ีดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย
8.3.1 พืน้ทีด่ำเนนิการศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 75 จังหวดั จังหวดัละ 1 ศนูย์
8.3.2 กลุม่เปา้หมายคณะทำงานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนจาก 75 จังหวดั จังหวดัละ 1 ศนูย์

โดยเฉลีย่ศนูยล์ะ 50 ครอบครวั รวม 3,750 ครอบครวั ครอบครวัละ 3 คน รวม 11,250 คน



รายงานประจำป ี2550   49

8.4 ผลการดำเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนจาก 75 จังหวดั จังหวดัละ 1 ศนูย ์ ไดจั้ดกจิกรรมตามกรอบ

กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่าง
รวบรวมเอกสารและภาพกจิกรรม เพ่ือรายงานผลการดำเนนิงานต่อไป

9. We Love Sunday เรารักวันอาทิตย์...วันของครอบครัว ครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปันสุข
9.1 ความเป็นมา

ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญ
เป็นที ่หล่อหลอม ให้คนในสังคมมีคุณภาพ และคุณธรรม
เป็นทรัพยากรที ่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ ่งสมาชิก
ในครอบครัวทุกคนมีบทบาทและภารกิจร่วมกันในการสร้างความม่ันคง
ให้เกิดกับครอบครัวของตนความสัมพันธ์ที ่ด ีในครอบครัว
เป็นกลไกและเป็นปราการสำคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม และจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในปัจจุบันทำให้ประชาชนเกิดการแข่งขัน
เพือ่สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ส่งผลใหค้รอบครวัมีเวลาอยู่
ร่วมกนันอ้ยลง จนเกดิความหา่งเหนิ ขาดสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่ง สาม-ีภรรยา พอ่แม-่ลูก พี-่นอ้ง ซ่ึงจะนำไปสู่
ปัญหาสงัคมอยา่งเปน็ลูกโซ่ รัฐบาลได้เห็นความสำคญัของสถาบนัครอบครวั จึงได้มีมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี 4
ตลุาคม 2548 เหน็ชอบใหเ้รง่รณรงคใ์หว้นัอาทติยข์องแตล่ะสปัดาหเ์ปน็วนัครอบครวั เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน
มีการใชเ้วลา (time) มีการทำกจิกรรม (activity) และมกีารเรยีนรู ้(learning) ร่วมกนัภายในครอบครวัมากยิง่ขึน้
อันจะนำไป สู่การสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวให้สามารถทำหน้าที่ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของ
ประเทศต่อไป

9.2 ข้ันตอน / กระบวนการดำเนนิงาน
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้อง

กระตุ้นให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกัน มิใช่เป็นตัวอย่างในการชี้นำเท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัว โดยมีข้ันตอนการดำเนนิงานดังน้ี

9.2.1 การแถลงขา่วการจัดงาน
-  ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน We Love Sunday เรารักวันอาทิตย์ วันของครอบครัว ครอบครัวคุณธรรม

อ่ิมรัก ปันสุข เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 15.30–17.00 น. ณ  เอเทรียม 2 ศนูยก์ารคา้สยามเซน็เตอร ์กทม.
ซ่ึงได้รับความสนใจและความรว่มมือจากส่ือมวลชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ส่ือส่ิงพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันและ
รายสปัดาห ์นติยสารตา่งๆ ส่ือวทิย ุส่ือโทรทศัน ์อีกทัง้ยงัมหีนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชนประชาชน กวา่ 150 คน
มาร่วมงานแถลงขา่ว ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย



50 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายวลัลภ  พลอยทบัทิม ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
นายสุวิทย์  ขันธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ศิลปินวงโฮป
คณุสเิรยีม  แสงชโูต กบันอ้งนนนี ่(ลูกสาว)
แมชี่ศนัสนย์ี  เสถยีรสตุ
คุณมยริุน  ผ่องผดุพนัธุ ์และมารดา
โดยมีคุณสายสวรรค์ ขยันย่ิง เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
- ประเด็นในการแถลงขา่ว ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้กล่าวถึง
การดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสังคม กับการปลูกฝังในสถาบันครอบครัว
การดำเนินตามปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการ สร้างสังคม “รู้รักสามัคคี อยู่ดี มีสุข” กับการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครวัสู่สังคม คุณธรรม
การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัว ที่เป็นจุดเริ ่มต้นของความเข้มแข็งของ

ครอบครัวด้วยกิจกรรมในวันอาทิตย์ท่ีเป็นวันของครอบครวัด้วยการสรา้งสรรค์คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังสมาชิก
ในครอบครัว

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ช้ีแจงถึง
ทีม่าและความสำคญัของการจดังาน We Love Sunday

เรารักวันอาทิตย์ วันของครอบครัวครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปันสุข
แนวคิดในการจัดงาน  We Love Sunday เรารักวันอาทิตย์

วันของครอบครัว ครอบครัวคุณธรรมอ่ิมรักปันสุข
นำเสนอความรว่มมือจากหน่วยงาน / องค์กร / สินค้าต่างๆ

ท่ีร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครอบครัว
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีในงาน ศิลปินดารา

และครอบครัว
พูดคุยถึงความรักความเข้าใจความผูกพันกันใน

ครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันการทำกิจกรรมร่วมกันภายใน
ครอบครัวซ่ึงส่ือให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

ปิดท้ายการแถลงข่าวด้วย รองผู ้อำนวยการสำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจิตราภา สุนทรพิพิธ)
และแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต เสวนาพูดคุยให้เห็นถึงความสำคัญ
ของสถาบนัครอบครวั และเชญิชวน เขา้ร่วมงาน  We Love Sunday
เรารกัวนัอาทติย ์วนัของครอบครวั ครอบครวัคณุธรรมอิม่รัก ปันสขุ
ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2550 ทีส่วนลมุพนิี
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9.2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ
- มีการประชาสมัพนัธผ่์านสือ่ตา่ง ๆ เชน่ หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์Web Site

ต่าง ๆ ผ่านหน้าจอเครื่อง ATM อักษรวิ่งทางโทรทัศน์ ทั้งก่อนจัดงาน วันจัดงาน และหลังการจัดงาน เพื่อเป็น
การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการให้เวลากับครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน คือในวันอาทิตย์
เนื่องจากเป็นวันที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนมากหยุดงานในวันนี้ เพื่อให้ครอบครัวได้มีเวลาให้กัน
มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะส่งผลให้ครอบครัวเข้มแข็ง และประชาสัมพันธ์
การจดังาน  We Love Sunday เรารกัวนัอาทติย ์วันของครอบครวั ครอบครวัคณุธรรม อ่ิมรัก ปันสุข

9.2.3 การจดังาน We Love Sunday เรารักวันอาทติย์...วันของครอบครวั
- การจดังาน We Love Sunday เรารกัวนัอาทติย ์วนัของครอบครวั ครอบครวั

คุณธรรม อิ่มรัก ปันสุข ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00–19.00 น. ณ สวนปาล์ม
สวนลุมพินี โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชน
เป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระ
ความรู ้ ความบันเทิง และกิจกรรมที ่ส่งเสริม
ให ้สมาช ิกครอบคร ัวได ้ทำก ิจกรรมร ่วมก ัน
เพื ่อส่งเสริมสัมพันธภาพความรัก และความ
อบอุ่นในครอบครวั อาท ิลานครอบครวัคณุธรรม
อ ิ ่มร ักป ันส ุขลานจ ิตสมด ุลลานเมล ็ดพ ันธ ุ ์
คุณธรรมเวทคีรอบครวัคณุธรรมสู ่สังคมอยูดี่มีสุข
การสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว ่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ก า รพ ัฒนาส ั ง คมและ
ความมั ่นคงของมนุษย์ถ ึงแนวทางการสร ้าง
ความสุขและการใช้เวลากับครอบครัวโดยการ
ยดึมัน่ในหลกั คณุธรรม และการสรา้งสรรคก์จิกรรมเชงิคณุธรรมทีท่ำรว่มกนัในครอบครวั การสนทนาธรรมการ
ปลูกฝังคุณธรรมในครอบครัวโดย พระเผด็จ  ติสโร  เพื่อเป็นการเข้าถึงหลักธรรมในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย
และสมาชิกในครอบครัวชื่นชอบการเสวนาพิเศษ  “ครอบครัวคุณธรรม นำสังคมยั่งยืน เพื่อเป็นการให้ข้อคิด
คติธรรมสำหรับครอบครัวโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เช่น ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา จากศูนย์
ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (มศว.) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
และครอบครัวศิลปินนักร้อง นายไชยา มิตรชัย และครอบครัวรวมทั ้งเพลงแห่งความรัก ความอบอุ ่น
จากนายไพบลูย์เกียรติ เขียวแก้ว ดนตรีธรรมะ โดยกลุ่มศิลปะเปิดจิต จีวันแบนด์

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชนในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวให้แก่ประชาชน ได้แก่
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1. สำนักงานเขตสาทร
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ
4. สวนนันทนาการและสือ่ความหมาย กรมอุทยานแหง่ชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
5. สมาคมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
7. สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
8. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
9. กรมสารบรรณทหารอากาศ
10. กรมวิชาการเกษตร
11. โรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ทรัพย์
12. มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
13. สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
14. คลินิคแฮปป้ีโฮม
15. สำนักงานบริหารโครงการเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี
16. แมชี่ศนัสนย์ี   เสถยีรสตุ
17. โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์
18. สวนนงนชุ สาขากรงุเทพฯ
19. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ
20. ศูนย์ประชาบดี
และภายในบร ิ เวณงานย ังม ีการมอบรางว ัล
สิทธิพิเศษ และบัตรส่วนลดแก่ครอบครัวที ่มา
ร่วมกิจกรรม จำนวนกวา่ 500 รางวัล
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9.2.4 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยมอบเป็นรางวัล Special Trip ให้ครอบครัวผู้โชคดี

จากการติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว และเข้าร่วมกิจกรรม
ในงาน  We Love Sunday เรารักวันอาทิตย์ วันของครอบครัว ครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปันสุข จำนวน 20 ครอบครัว
ไปร่วมกจิกรรม Family Trip ณ เอส ตา เต ้บูตกิรีสอร์ท เขาเขยีว จ.ชลบุรี เมือ่วันที ่3  มิถนุายน 2550 เพือ่ส่งเสรมิ
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น Walk Rally ครอบครัวคุณธรรม
อิ่มรัก ปันสุข กิจกรรม Day Safari ชมชีวิตสัตว์เป็นการให้สมาชิกในครอบครัวมีการเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและผูกพันกันมากข้ึน ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง

9.2.5 การถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
การจัดงาน We Love Sunday  เรารักวันอาทิตย์ วันของครอบครวั ครอบครัวคุณธรรม

อิ่มรัก ปันสุข ได้มีการจัดทำเทปบันทึกภาพเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
เพ่ือเป็นการสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงการให้เวลากับครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน คือ ในวันอาทิตย์
ท่ีสมาชิกทุกคนโดยมากจะไดอ้ยู่พร้อมหน้ากัน

บรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว
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9.3 พ้ืนท่ีดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย
ดำเน ินการในส ่วนกลางโดยม ีกล ุ ่ม

เป้าหมายเป็นครอบครัว / ประชาชนท่ัวประเทศ
9.4 ผลการดำเนินงาน

จากการประเม ินผลพบว ่าประชาชน
ชื ่นชอบการจัดงาน “We Love Sunday เราร ักวัน
อาทิตย์วันของครอบครัว ครอบครัวคุณธรรม อิ่มรัก ปันสุข”
และมีความเห ็นว ่าควรมีการจ ัดงานเพ ื ่อครอบคร ัวใน
ลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะเป็นกิจกรรม
ที ่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู ่ร ่วมกันทำกิจกรรม
ร่วมกันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว และ
เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความสุข สมาชิกในครอบครัว
มีความรักกันมากขึ้นตลอดจนพ่อแม่สามารถปลูกฝังแนวคิด
ที่สร้างสรรค์ให้กับลูก นอกจากนี้การจัดงานยังส่งเสริมให้
ประชาชนรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้วันอาทิตย์
เป็นวันครอบครัว
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10.   โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสตรี
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
การสง่เสรมิเครอืข่ายเพือ่การพฒันาสตร ีได้ดำเนนิการ

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยกองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นโครงการที่ภาครัฐ
สนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเครือข่ายกลุ่ม
องค์กรสตรีเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรี
และสถาบันครอบครัว ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ครอบครัว สังคม และชุมชนร่วมกัน  โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความ
เข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสตรีอย่างยั่งยืน และกิจกรรม โครงการ
ท่ีกลุ่มองคก์รสตร ีดำเนนิงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค ์ดงันี้

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ขององคก์รสตรีเป็นเครือข่าย และดำเนนิโครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสตรี ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แกไ้ขปัญหา ท่ีมีผลกระทบตอ่สตรี ครอบครวั และสงัคมในลกัษณะองคร์วม

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน
1. ให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีท่ีมีสมาชิกต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ชมรมและสมาคมสตรท่ีีมีสมาชิกต้ังแต่ 10 คน

ขึ้นไป หรือองค์กรสตรีที่มีสมาชิกตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความต้องการของกลุ่ม

2. วงเงินท่ีให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมละ 5,000 – 10,000 บาท เว้นแต่คณะกรรมการเหน็สมควร
อาจให้เกินกว่า 10,000 บาท ได้ตามความเหมาะสม

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับการสนับสนุนต้องสอดคล้องกับกรอบกิจกรรมท่ีคณะกรรมการพจิารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนกำหนดในแตล่ะปี

วิธีขอรับเงินสนับสนุน
1. จัดทำโครงการตามแบบขอรับเงินอุดหนุนโครงการ

ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี  (แบบ สค.1) โดยต้องกรอก
รายละเอียดครบถ้วน

2. การย่ืนแบบขอรับการสนับสนุน ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคำขอมิได้มี
สภาพเปน็นติบุิคคล จะตอ้งนำโครงการใหน้ายอำเภอ (ส่วนภมิูภาค)
หรอื ผู้อำนวยการเขต (กรงุเทพฯ) หรอืผู้ไดรั้บมอบอำนาจแทนใหก้าร
รับรองโครงการ

3. นำโครงการที่ผ่านการรับรอง ยื่นต่อสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และ
สำนกังานเขต (กรงุเทพฯ)

ภาพกิจกรรมรณรงค์การ
มีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง
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4. คณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองโครงการระดบัจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) พิจารณาและอนมัุติโครงการ
สำหรับกรุงเทพฯ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ และเมื่อโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว พมจ. / สำนักงานเขตจะแจ้ง
ให้กลุ่มองค์กรสตรีมารับเงิน เพ่ือจัดทำโครงการตอ่ไป

กรอบกิจกรรมการดำเนินงาน
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านครอบครัว เพื่อให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม

มีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างการมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่สมาชิก อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมมีความสุข และมีความเอ้ืออาทรไม่ทอดท้ิงกัน
หว่งใยตอ่กนั เชน่ การจดัคา่ยครอบครวั การจดักจิกรรมสง่เสรมิพลงัความด ี เพือ่สตรแีละครอบครวั การจดัเวที
การเรียนรู้ด้านครอบครัว การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การออก
หน่วยเย่ียมเยียนช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบปัญหา เป็นต้น

2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื ่อให้สตรีมีศักยภาพ
มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (เว้นกิจกรรมด้านอาชีพ)
และมีความรู ้มีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการปกครองเพิ ่มขึ ้น เช่น การอบรมให้ความรู ้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่สตรี การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะแก่สตรีทุกระดับ การจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของสตร ีเปน็ตน้

แนวทางการดำเนินงาน
สำนักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายองคก์รสตรี ดำเนนิโครงการ/

กิจกรรม ที ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรี สถาบันครอบครัว และแก้ไขปัญหาสังคม โดยได้จัดสรร
งบประมาณ หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป จำนวน 4,880,000 บาท ใหก้บักลุ่มองคก์รสตร ีในสว่นภมิูภาค (75 จังหวดั)
และ ส่วนกลาง (กทม.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 กลุ่ม ดังนี้ จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 4,400,000 บาท
และส่วนกลาง เป็นเงิน 480,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้สนับสนุน
งบดำเนินงานให้จังหวัดๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการ

ข้ันตอนการดำเนินงานมีดังน้ี
1. คณะกรรมการประชุมกำหนดนโยบายและแนวทาง

การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปี
2. สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.)

แจ้งโครงการและกรอบกิจกรรมที่กำหนดขึ้นให้สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
และกรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนนิงาน

3. พมจ. และกรงุเทพมหานคร ประชาสมัพันธ ์โครงการ
ให้เครือข่ายองคก์รสตรีทราบ เพ่ือจัดทำ โครงการขอรบัการสนบัสนุน
ตามกรอบกิจกรรมท่ีกำหนด พร้อมท้ังประชุมคณะกรรมการ
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พิจารณากลัน่กรองโครงการระดบัจังหวัด ท่ีผู้ว่าราชการจงัหวดัแตง่ต้ังไว้ เพ่ือพิจารณาอนมัุติโครงการ และสำเนา
โครงการ/กิจกรรมท่ีอนุมัติให้ สค. ทราบ

4. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน พิจารณาและอนุมัติโครงการในส่วนท่ีเครือข่ายองค์กรสตรี
ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

5. ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และ สค. สุ่มติดตามกิจกรรมและผลการดำเนินงานตามโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนแต่ละจังหวัด

6. สค. สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ
พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนนิการในสว่นภมิูภาค (75 จังหวดั) และ ส่วนกลาง (กทม.)
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่กลุ่ม/องคก์รสตร ีท้ังส่วนกลางและสว่นภมิูภาค รวมจำนวน 400 กลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
1. มีกลุม่องคก์รสตรทีีจั่ดกจิกรรม/โครงการ จำนวนทัง้สิน้ 427 กลุม่ แบง่เปน็ ส่วนภมิูภาค 410 กลุม่

ส่วนกลาง 17 กลุม่ จำนวนทัง้สิน้ 438 โครงการ แบง่เปน็ภมิูภาค 421 โครงการ ส่วนกลาง 17 โครงการ โดยมี
ผลการเบกิจ่าย จำนวนทัง้ส้ิน 4,880,000 บาท แบ่งเปน็ ภูมิภาค 4,400,000 บาท กทม. 480,000 บาท

2. กลุ่มองค์กรสตรีรายงานผลการดำเนินงานให้ สค. ทั้งในส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด และส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร

3. เครือข่ายองค์กรสตรี มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพ่ือเป็นพลังท่ีสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน

4. กิจกรรม/โครงการ ที่กลุ่มสตรีดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของสตรี
และทำให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติอย่างย่ังยืน

11.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของเครอืข่ายสตรีและสถาบนัครอบครัว เป็นโครงการในลกัษณะ

ของการสัมมนาเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึงปัจจุบัน
โดยกองสง่เสริมและพัฒนาเครอืข่าย  สำนักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย ์ มีวตัถปุระสงค ์ดงันี้

1. เพื่อให้เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการพัฒนา
สังคม  สตร ีและสถาบนัครอบครวั และสรา้งความตระหนกัใหเ้ครอืขา่ยมส่ีวนรว่มในการพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็
ตามนโยบายของรฐับาล  และนโยบายของกระทรวง

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ให้มีศักยภาพ มีทักษะ
และสามารถกำหนดแนวทางในการปอ้งกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นสงัคมในชมุชน โดยเฉพาะปญัหาทีมี่ผลกระทบ
ต่อสตรีและสถาบันครอบครัว
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3. เพือ่ให้เครอืข่ายสตรแีละสถาบนัครอบครวั ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารทำงานและ
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย ในการนำนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ี

แนวทางและข้ันตอนการดำเนินงาน
ดำเนินโครงการรูปแบบการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่องค์กรเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว

ท้ัง  4  ภาค 4  คร้ัง ท่ัวประเทศ โดย
- การบรรยายให้ความรู้โดยผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคล่ือนงานสตรีและครอบครัว

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง นโยบายการดำเนินงานด้านสตรีและสถาบันครอบครัว
สู่ความย่ังยืนของสังคม และสังคมไทยกับการสร้างครอบครัวเป็นสุขร่วมกัน

- แลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
- ระดมความคดิ/แบ่งกลุ่ม
- นำผลการสัมมนาไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ข้ันตอนการดำเนินงานมีดังน้ี
1. จัดประชมุทีมงานเพือ่กำหนดแนวทางการดำเนนิงาน หลักสูตร และวธีิการดำเนนิงาน โดยเชญิ

สำนัก/กอง ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
2. จัดทำแผนการดำเนินงานและเตรียมการในด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบ

การสัมมนา และการประสานงานผูท่ี้เก่ียวข้อง
3. ดำเนินการจัดสัมมนาตามแผนการดำเนนิงานทีก่ำหนดไว ้จำนวน 4 คร้ัง
4. สรุปผลการสัมมนาในแตล่ะคร้ังและสรุปผลการสัมมนาในภาพรวม
5. ติดตามประเมนิผลและสรปุผลการดำเนนิงานโครงการ และจดัส่งรูปเล่มให้ผู้เขา้ร่วมสัมมนา
พ้ืนท่ีดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินโครงการใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคเหนือ
17 จังหวดั ภาคใต ้14 จังหวดั ภาคกลาง 25 จังหวดั

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 800 คน ได้แก่ องค์กรเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวทั่วประเทศ
(ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ประธานคณะทำงานศูนย์
พัฒนาครอบครวัในชุมชน และผู้ประสานงานเครอืข่ายสตรแีละสถาบนัครอบครวั)  และอ่ืนๆ

ผลการดำเนินงาน
สค. โดย กพข. ไดด้ำเนนิการจดัสมัมนาตามโครงการครบทัง้ 4 ภาค ดงันี้
- ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จัดที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัด

ขอนแกน่  ระหวา่งวนัที ่ 14 -16  มกราคม  2550  มีผู้เขา้รว่มโครงการ จำนวน 214 คน
- คร้ังท่ี  2  ภาคเหนอื 17  จังหวดั จัดทีโ่รงแรมลำปางเวยีงทอง จังหวดัลำปาง ระหวา่งวนัที ่ 7–

9   กุมภาพนัธ ์2550   มีผู้เขา้ร่วมโครงการ  จำนวน 198  คน
- คร้ังท่ี  3 ภาคใต ้ 14 จังหวดั  จัดทีโ่รงแรมทวนิโลตสั  จังหวดันครศรธีรรมราช  ระหวา่งวนัที่

21-23 กุมภาพนัธ ์2550  มีผู้เขา้ร่วมโครงการ จำนวน  208  คน
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กิจกรรมวันสตรีสากล

- ครั้งที่ 4 ภาคกลาง 25 จังหวัด จัดที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
21–23 มีนาคม 2550 มีผู้เขา้ร่วมโครงการ จำนวน 198 คน

ผู้เขา้รว่มสมัมนาทัง้ 4 ภาค รวมจำนวนทัง้สิน้ 818 คน ซ่ึงจากการจดัสมัมนาในครัง้นี ้ ผู้เขา้รว่ม
สัมมนาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงานด้านสตรี ครอบครัวและสังคม
ตลอดจนเกิดการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการนำนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

12. กิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครวั ปี 2550
12.1 ความเป็นมา

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินกิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 2550 ภายใต้โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
และความรว่มมือเครือข่ายสตรีและสถาบนัครอบครัว ประจำปีงบประมาณ  2550  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้ดำเนนิการ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจแก่ อปท. ในการดำเนิน งานเช่ือมโยง
กับการพัฒนาสังคม โดยการคัดเลือก อปท. ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
การคดัเลอืกจำนวน 54 ตัวช้ีวัด ท่ีสำนักงานกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำข้ึน ซ่ึงสอดรับ
กับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครวั ประจำปงีบประมาณ  2550  ระดบักรมขอ้ 3.6
ระดับความสำเร็จของการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสตรี
และครอบครวั และขอ้ 5 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการ

12.2 ข้ันตอน / กระบวนการดำเนนิงาน
ปี 2550 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก

อปท. ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั โดยมกีลุ่มเปา้หมายครอบคลมุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล
และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล  (อบต.) มี อปท. สมัครเขา้รับการคดัเลอืก รวมทัง้สิน้ 148 แหง่ แยกเปน็ อบจ.
6 แหง่ เทศบาล 37 แหง่ (ประกอบดว้ยเทศบาลนคร 4 แหง่  เทศบาลเมอืง 5 แหง่ และเทศบาลตำบล 28 แหง่)
และอบต. 105 แห่ง จาก 59 จังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
ปี 2550 ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
และผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการคดัเลือก อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 2550 ได้ดำเนินการคัดเลือกตาม
ขัน้ตอนและหลกัเกณฑต์า่งๆ  ดงันี้
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติ โดยดำเนินการคัดเลือก  อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด
ขัน้พืน้ฐานดา้นสตรแีละดา้นครอบครวั 21 ตวัชีว้ดั  ซ่ึงม ีอปท. ทีผ่่านเกณฑต์วัชีว้ดัขัน้พืน้ฐาน จำนวน 48 แหง่

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดขั้นพื้นฐานนำมา
ประเมนิผลโดยการใหค้า่คะแนนตามเกณฑช้ี์วดัขัน้พฒันา รวม 33 ตวัชีว้ดั แลว้ประเมนิผล อปท. แตล่ะแหง่ดว้ย
ค่าร้อยละ และแปลงคา่คะแนนรอ้ยละ เป็นคา่คะแนน  T-score

ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิภาคสนาม อปท. ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบัิติงานจะไดรั้บ
การประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อปท.  จำนวน 48 แห่ง โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวได้ประสานขอความร่วมมือในการดำเนินการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวดั (พมจ.) 18 จังหวดั และการลงพืน้ทีเ่พือ่ทำการสนทนากลุม่ (focus group interview) ในพืน้ที ่  อปท.
ทีมี่ผลคะแนนตามคา่  T-score จากรอ้ยละ 50 ขึน้ไป จำนวน 25 แหง่ โดยคณะกรรมการคดัเลอืก อปท. ดเีดน่ฯ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงาน พมจ.

ขั้นตอนที่ 4 การจัดลำดับ อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ที่มีผลงานดีเด่น  ผลงานดี
และผลงานชมเชย เพือ่เขา้รับโลแ่ละประกาศเกยีรตคิณุ ซ่ึงจดัในวนัที ่31 สิงหาคม 2550

12.3 พ้ืนท่ีดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย
- ดำเนินการ  ณ  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และพื้นที่ อปท. ที่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่  อปท. ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร

และเมืองพัทยา
12.4 ผลการดำเนินงาน

มี อปท. ได้รับการคัดเลือกให้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วย
1) อปท. ที่มีผลงานดีเด่น ผลคะแนนระดับคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้รับโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ จำนวน 24 แหง่ (อบจ. 1 แหง่  เทศบาล 7 แหง่  อบต. 16 แหง่)
2) อปท. ท่ีมีผลงานด ีผลคะแนนระดบัคะแนนรอ้ยละ 40–49.99 ได้รับเกยีรตบัิตรผลงาน

ด ีจำนวน 14 แหง่  (อบจ. 1 แหง่  อบต. 13 แหง่)
3) อปท. ทีมี่ผลงานชมเชย มีผลคะแนนตำ่กวา่รอ้ยละ 40 ได้รับเกยีรตบัิตรผลงานชมเชย

จำนวน 10 แหง่ (อบต. 10 แหง่)
จัดพธีิมอบโล่และประกาศเกยีรตคุิณ อปท. ดีเดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั ประจำป ี2550

ระหว่างวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2550  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่และ
ประกาศเกียรติคุณ อปท. ดีเด่นด้านสตรี และครอบครัว ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น จำนวน 604 คน ประกอบด้วย ผู้แทน จาก อปท. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำนวน 293 คน
เจา้หนา้ทีจ่ากสำนกังาน พมจ. จำนวน 61 คน เครอืขา่ยผูบ้ริหารใน อปท. 36 คน  กพสจ. 59 คน ผู้นำชมุชนใน
กทม.จำนวน 46 คน  นกัวชิาการภาครฐั ภาคเอกชน  ส่ือมวลชน 19 คน ผู้แทนผูว้า่ราชการจงัหวดั 15 คน และ
เจ้าหนา้ท่ีจากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง จำนวน 75 คน โดย ดำเนนิกิจกรรม ดังน้ี
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วันที ่30  สิงหาคม 2550 กิจกรรมประกอบดว้ย
1) เวทีเสวนาเสรมิสร้างองคค์วามรู้และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ เก่ียวกับพระราชบญัญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 โดย
- นางศรัณยา  ไชยสุต จากสมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแหง่ประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- นางสาววาสนา  เก้านพรตัน์ จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- นางจิตราภา สุนทรพิพิธ รองผู้อำนวยการสำนกังานกจิการสตรีและ

สถาบันครอบครัว
2) เวทเีสวนาเรือ่ง “สตรีกับการเลอืกต้ัง อบต.”   โดย

- นายสมชาต ิเจศรีชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
-  นางสวุรรณ ีโชตสิิรินันท ์นายก อบต. กนัตวจระมวล  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- นายมงคล ชัยวฒิุ นายก อบต. เชงิดอย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่
- นางก่ิงแก้ว อินหว่าง รองผู้อำนวยการสำนกังานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
- นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา ผู้อำนวยการกองสง่เสริมและพัฒนาเครือข่าย

3) การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยทีมวิทยากรจากสมาคมนิยมไทย ประกอบด้วย
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช อาจารย์สมศรี เอี่ยมธรรม นางสุชานี แสงสุวรรณ อาจารย์พิมลวรรณ แสงเทียน
และ ผศ.รังสรรค ์โสวณัณะ

วันที ่31  สิงหาคม 2550 กิจกรรมประกอบดว้ย
1) การเสวนาวิชาการ เวลา 09.00–10.30 น. เป็นการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์ในประเด็น

“ท้องถ่ินกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดท้ิงกัน” โดย
- รศ. ดร. โกวทิย ์พวงงาม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 - นางชลลดา นิวาสวฒิุกิจ นายกเทศมนตรตีำบลสะบา้ยอ้ย อ.สะบ้ายอ้ย  จ.สงขลา
- นายอาธปิ สายบญุ รองนายก อบต. ดอนจกิ อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
- นางจิตราภา สุนทรพิพิธ รองผู้อำนวยการสำนกังานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
- นางสาวภทัรพร บุณยมานนท ์ผู้ส่ือข่าวสถานวิีทยุโทรทัศน์เนช่ัน ชาแนล

2) พิธีมอบประกาศเกยีรติคุณ  ในเวลา 10.30 –12.00 น. โดยรองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (นายไพบลูย์ วัฒนศริิธรรม) เป็นประธานในพธีิ และ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวรายงาน  โดยมอบโล่และเกียรติบัตรจำนวน 48 ชุด ดังน้ี อปท. ท่ีมีผลงานดีเด่น
ไดรั้บโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ  จำนวน 24 แหง่ อปท. ทีมี่ผลงานดจีำนวน 14 แหง่ และ อปท. ทีมี่ผลงาน ชมเชย 10
แห่ง ได้รับเกียรติบัตร

3) การแสดงนทิรรศการผลงานของ อปท.
มี อปท. ท่ีได้รับการประกาศเกยีรติคุณจำนวน 3 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการและนำผลติภัณฑ์
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มาสาธติและจำหนา่ย ไดแ้ก ่1) เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวดัลำปาง 2) เทศบาลตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวดัพิษณุโลก และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแกว้  อำเภอแมริ่ม จังหวดัเชียงใหม่
รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2550
รายช่ือ อปท. ท่ีมีผลงาน ดีเด่น ด้านสตรีและครอบครวั
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จงัหวัดลำปาง
  2. เทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวดักาฬสนิธุ์
  3. เทศบาลนครนนทบรีุ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  4. เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จงัหวดัพษิณุโลก
  5. เทศบาลนครพษิณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก
  6. เทศบาลตำบลสวนผึง้ อำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี
  7. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จงัหวัดลำปาง
  8. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวดัลำพนู
21. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
23. องค์การบริหารส่วนตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
24. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายช่ือ อปท. ท่ีมีผลงาน ดี ด้านสตรีและครอบครวั
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  2 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
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  6 . องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝา้ย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
13. องค์การบริหารส่วนตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายช่ือ อปท. ท่ีมีผลงาน ชมเชย ด้านสตรีและครอบครวั
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

13. กิจกรรมค่ายครอบครัว “สานสายใย  ครอบครัวไทยเข้มแข็ง”
13.1 ความเป็นมา

ปัจจุบันนี ้สังคมไทยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระแส “วตัถนุยิม”
ทีมี่การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ ทำให ้“คา่นยิม” และ “วฒันธรรม” อันดงีามของไทยคอ่ยๆ เลอืนหายไปจากสงัคม
ซ่ึงมผีลกระทบตอ่วถิกีารดำเนนิชวีติ และการพฒันาคณุภาพชวิีตของประชาชน ตลอดจนทำใหค้วามมัน่คงของ
สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง อันเน่ืองมาจากแตล่ะครอบครัวให้ความสำคญักับการทำงานเพือ่หารายไดม้าใช้จ่าย
จนไม่มีเวลาท่ีจะอบรมลูกเท่าท่ีควร การเล้ียงดูลูกจะเน้นทางดา้นวัตถุเป็นหลัก ทำให้เด็กต้องออกไปหาสังคมของ
ตนเอง เป็นเหตใุห้เยาวชนรุน่ใหมส่นใจเรือ่งวตัถมุากกวา่จิตใจ ทำใหเ้กดิปัญหาสงัคมตา่งๆ ตามมามากมาย เช่น
ปัญหาเรือ่งเพศสมัพันธ ์ยาเสพตดิ ความกา้วรา้ว ขาดวนัิย ไม่เช่ือฟัง ขาดสมัมาคารวะ เนือ่งจากขาดการขดัเกลา
ทางสังคมและทางจิตใจที่เหมาะสม การเลี้ยงดู/อบรมสั่งสอน/และพัฒนาเด็กเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง มีการ
ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวท่ีไม่เหมาะสม ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการแกปั้ญหา

ดงันัน้ จึงมคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งสถาบนัครอบครวัใหเ้ปน็สถาบนัทีเ่ขม้แขง็
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน พ่อแม่ให้เวลาและให้ความสนใจอบรมดูแล
ปลูกฝังความดีและจิตใจลูกให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความสำคัญด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณและ “การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง” ให้กับ
สมาชิกในครอบครัว ด้วยกระบวนการเสริมสร้าง “สานใจ สายใยรัก” เพื่อสร้างครอบครัวไทยให้อบอุ่น
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จึงจะทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคนให้กับประเทศชาติต่อไป
13.2 วัตถุประสงค์

1) เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม และจริยธรรมปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชน
2) เพือ่สร้างความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งพอ่ แม ่ลูก
3) เพือ่สร้างสำนกึรกัเคารพพอ่-แม ่ครอูาจารย ์ไม่กา้วรา้วและใชค้วามรนุแรง
4) เพือ่เสริมสร้างความรกั ความสามคัคแีละการมส่ีวนรว่มใหก้บัชุมชน

13.3 กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวของสมาชกิสภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร และสภาเดก็และเยาวชนจงัหวัดใน

พืน้ทีภ่าคกลาง 9 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัลพบรีุ ปราจนีบรีุ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบรีุ ราชบรีุ
นนทบรีุ และพระนครศรอียุธยา และครอบครวัในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ครอบครวั ละ 2–3 คน (ประกอบ
ด้วยพ่อ-แม่-ลูก หรือพ่อ-ลูก หรือแม่-ลูก) ประมาณ 50 ครอบครัว รวมจำนวนประมาณ 150 คน

13.4 ข้ันตอนการดำเนินงาน
1) ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน
2) ประสานงานกบัสภาเด็กและเยาวชนจงัหวัด
3) ประสานวิทยากร
4) ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ
5) ประเมินผลโครงการ

13.5 ผลการดำเนินงาน
- กลุ ่มที ่ 1 กลุ ่มพ่อ/แม่/ผู ้ปกครอง หัวข้อและประโยชน์ที ่ได้ร ับ มีดังนี ้

“ลูกของขวญัลำ้คา่ของพอ่แม”่ เปน็การเนน้ยำ้ใหพ้อ่แมต่ระหนกัถงึคณุคา่และความสำคญัของลกู รวมทัง้การ
สร้างขวญั และกำลงัใจให้กับพ่อแม่ ท่ีกำลังเล้ียงลูก ซ่ึงเป็นวัยหัวเล้ียวหัวต่อ ทำให้พ่อแม่ ตระหนกัถึงความสำคญั
ของบทบาทการเปน็พอ่แมแ่ละมกีำลงัใจในการทำหนา้ทีเ่ลีย้งดลููก “โลก (วันนี)้ ของวยัรุน่” ทำใหเ้ขา้ใจวธิกีาร
เลี ้ยงลูกวัยร ุ ่น และวิธ ีท ี ่จะช่วยเหลือลูกวัยร ุ ่นให้ผ ่านพ้นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อนี ้ไปได้ และก้าวเข ้า
สู่วัยผู้ใหญ่อย่างม่ันคง “สาเหตุของปัญหาในเด็กวัยรุ่น” ทำให้รู้และเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง
และปัญหาของสาเหตุนั้นมาจากอะไร รวมทั้งได้เข้าใจถึงแนวทางในการรับมือกับปัญหาวัยรุ่น “บทบาทและ
หน้าที่ของพ่อแม่” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อลูก และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ยังบกพร่องในการทำหน้าที่ พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง  “การฝึกวินัยและการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของลูกวัยรุ่น” รู้ถึงความสำคญัของการฝึกวินัยและรู้ถึงวิธีการในการฝึกฝนวินัยให้ลูก

 -  กลุม่ที ่2 และ 3 กลุม่ลกูวยัรุน่  หวัขอ้และประโยชนท์ีไ่ดรั้บ มีดงันี ้“วัยรุน่และ
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน” ทำให้รู้ว่า แม้ว่าในช่วงวัยรุ่นจะเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากเหน็ในเร่ืองเพศ แต่อาจจะได้รับ
ผลกระทบหลายอย่างที่นึกไม่ถึง “ความรัก ความใคร่ และความหลง” สามารถแยกแยะได้ว่าความรัก
ความใคร่ หรือความหลงแตกต่างกันอย่างไร “เป้าหมายของความใฝ่ฝันในชีวิต” รู้จักการต้ังเป้าหมายในชีวิต และ
รู้ว่าเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานสามารถเบี่ยงเบนความใฝ่ฝันของแต่ละคนได้ “ลักษณะที่ดี” การควบคุมตนเอง
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และควรฝึกฝนลักษณะนิสัยที่ดีควบคู่กันไปด้วย
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“อิทธิพลของสื่อ” เข้าใจผลกระทบของสื่อต่อพัฒนาการของวัยรุ่น และสามารถกลั่นกรองและคัดเลือก
เนื้อหาที่รับจากสื่อได้ “ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน” รู้ถึงลำดับขั้นของการก้าวไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ และรู้ถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศ “อดเปรี้ยวไว้กินหวานยังใช้ได้ผลเสมอ”
ได้เรียนรู้การตอบโต้แรงกดดันทางลบจากกลุม่เพ่ือน และได้ฝึกฝนทักษะในการตดัสินใจ

14. สรุปผลการฝึกอบรมเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่เพ่ือสตรีและครอบครัวประจำปี 2550
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เดก็ เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และผูสู้งอาย ุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
1. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดการฝึกอบรม

รุ ่นที ่ 1/2550 ระหว่างวันที ่ 12-14 มกราคม 2550 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ ่ง โฮม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

            รุ่นที ่2/2550  ระหวา่งวนัที ่9-12 กมุภาพนัธ ์2550 ณ สถาบนัวจัิยและฝกึอบรมการเกษตร
ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
รุ่นท่ี 1/2550 ประกอบด้วยผู้แทนสภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน

จังหวดัในพืน้ทีภ่าคกลาง 9 จังหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดันครปฐม นนทบรีุ ปราจนีบรีุ พระนครศรอียธุยา ราชบรีุ
ลพบรีุ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสพุรรณบรีุ จำนวน 104 คน เจา้หนา้ที ่สนง.พมจ. จำนวน 11 คน และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 คน โดยมีเด็กและเยาวชนผ่านการ
ฝึกอบรมจำแนกเปน็ผูห้ญงิ จำนวน 45 คน และผูช้าย จำนวน 56 คน รวมทัง้สิน้ จำนวน 101 คน

รุ่นท่ี 2/2550  ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจากสภาเดก็และเยาวชนจงัหวัด ในพ้ืนท่ีภาคเหนอื
10 จังหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม ่ตาก นา่น พะเยา พษิณโุลก แพร ่ลำปาง ลำพนู และสโุขทยั
จำนวน 124 คน  ผู้แทนสภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย จำนวน 2 คน เจา้หนา้ที ่สนง.พมจ. จำนวน 12 คน
และเจา้หนา้ที ่สพฐ. จำนวน 2 คน โดยมเีดก็และเยาวชนผา่นการฝกึอบรมจำแนกเปน็ผูห้ญงิ จำนวน 58 คน และ
ผู้ชาย จำนวน 66 คน รวมทัง้สิน้ จำนวน 124 คน

3. พิธีการ เปดิการฝกึอบรม ทัง้ 2 รุ่นมดีงันี้
รุ่นท่ี 1/2550 ช่วงเช้าวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2550 รองปลัดกระทรวงฯ (นางกานดา วัชราภัย) เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์)
เป็นผู้กล่าวรายงาน และวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 เป็นพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม โดย
ผู้อำนวยการกองสง่เสรมิและพฒันาเครอืข่าย (นางจนัทรศิ์ริ สุคนธฉายา) สค. เป็นประธาน

รุ่นที่ 2/2550 ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
สค. เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน  (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) สท.
เป็นผู ้กล่าวต้อนรับ และ วันอาทิตย์ที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม
โดยผู้อำนวยการกองสง่เสริมและพัฒนาเครือข่าย สค. เป็นประธาน
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4. วิชาการ เปน็การใหค้วามรูโ้ดยใชก้ระบวนการการมส่ีวนรว่ม โดยวทิยากรจากทัง้ภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน ประกอบดว้ย 4 หัวข้อ สาระสำคญัมีดังน้ี

4.1 เร่ือง “คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข” และ “คุณธรรมผู้นำรุ่นใหม่”
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพทุธศาสนาและสามารถนำ มาปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้

- การบรรยายธรรม โดยพระอรุณ ปภสฺสโร และพระธีรายุทธ์ ธีรยุทฺโธ วัดอ้อมน้อย
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต้ังประเด็นให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนคิดและเกิดสำนึกในการเรียนรู้ชีวิตว่า
“เราเกดิมาเพือ่อะไร และจะทำอะไรใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุในชวีติ” ซ่ึงแตล่ะคนมอีายไุม่เทา่กนั แตโ่อกาสทีจ่ะทำ
ความดมีีเทา่ๆ กนั ดงันัน้ จึงไมค่วรใชชี้วติอยา่งประมาท ทกุคนตอ้งรูว้า่ชวีติเราเกดิมาเพือ่อะไร จับหลกัของชวีติ
ให้ได้ ต้ังเปา้หมายของชวิีตใหชั้ดเจน และรูว่้าจะทำอยา่งไรใหถึ้งเปา้หมายนัน้ แตต้่องเปน็เปา้หมายทีดี่ก่อให้เกดิ
ประโยชนต์อ่ส่วนตนและสว่นรวม และในขณะทีเ่รยีนรูชี้วิตกต็อ้งเรยีนรูท้างโลก เพือ่ประกอบสมัมาอาชพี ไม่เปน็
ภาระต่อสังคม และให้แนวปฏิบัติว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้จะต้องเป็นผู้รู ้เนื้อรู้ตัวขณะทำงาน
คือ มีสติ ความรอบคอบ ความอดทน และความเพยีรพยายาม ส่ิงเหลา่นีทุ้กคนตอ้งฝึกฝนดว้ยตนเอง และรูจั้กนำ
ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สุดท้าย พระอาจารย์ได้สอนการฝึกลมปราณ

- การบรรยายธรรม โดยพระมหาชยานนท ์ชยาภนัินโท วัดป่ากล้วย อำเภอเมอืง จังหวัด
เชียงราย ให้ข้อคิดว่า ผู ้นำของประเทศที ่ดีในวันหน้าขึ ้นอยู ่กับเยาวชนที ่ดีในวันนี ้ อันต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นๆ คนเราอย่าประมาทในการ
ดำเนินชีวิตต้องมีสติและปัญญา และใช้ปัญญาให้เป็น พระอาจารย์ได้ใช้สื่อประกอบการบรรยายธรรมโดย
ฉายวีซีดี 3 เรื่อง โดยเรื่องที่ 1 มีเนื้อหาให้เห็นตั้งแต่เด็กคนหนึ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ มีการเจริญเติบโต
จนเป็นผู้ใหญ่  วัยชรา และไปสิ้นสุดที่หลุมศพ และสอนว่า “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะเราจะย้อนกลับไปไม่ได้”
เชน่ การดแูลมารดาและบดิา การเรยีน เปน็ตน้ เรือ่งที ่ 2 ทกุขข์องแม ่ ซ่ึงเปน็ขัน้ตอนการคลอดลกูโดยวธิผ่ีาตดั
และเรื่องที่ 3 คุณธรรม สร้างชาติ ทั้งนี้ พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่า “ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด สิ่งที่ดีที่สุด
คือการเกดิจากทอ้งแม่” และขอ ให้ทุกคนมีความขยนัและอดทน สุดท้าย พระอาจารยใ์ห้ทุกคนนัง่สมาธิ

4.2 เร่ือง “สานสัมพันธค์รอบครวัอบอุน่”  มีวัตถปุระสงคเ์พือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรมเขา้ใจ
ถงึความรกั/ความผกูพนั ระหวา่งสมาชกิในครอบครวั ตลอดจนขอ้คดิตา่งๆ เพือ่นำไปใชใ้นการดำเนนิชวีติ และ/
หรือเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดในครอบครัว

- วิทยากรโดยนางสาววรียา เอี่ยมวิบูลย์ และทีมวิทยากรจากสำนักส่งเสริมสถาบัน
ครอบครวั (สถค.) สค. ไดใ้หค้วามรูใ้นประเดน็การสือ่สาร การสรา้งความรกั ความเขา้ใจภายในครอบครวั และ
การระลึกถึงบุญคุณของมารดาและบดิา โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุม่ใน
4 กจิกรรม ไดแ้ก่

กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารในครอบครัว เป็นการเรียนรู้ถึงการให้อภัย การกล่าวคำขอโทษ
ท้ัง ระหว่างสามี-ภรรยา และเพ่ือน เพราะหากสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวใช้อารมณ์เข้าหากันก็จะเกิดความรุนแรง
ข้ึน โดยเร่ิมจากการใช้ความรุนแรงทางคำพดู ซ่ึงจะนำไปสู่ความรุนแรงทางกาย และความแตกแยกในครอบครวัได้

กจิกรรมที ่2 สายสมัพนัธใ์นครอบครวั  เปน็การคน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แมลู่ก โดยให้
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สมาชกิแตล่ะกลุม่ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่ 1) ทา่ทางทีไ่ม่อยากเหน็และคำพดูทีไ่ม่อยาก
ไดย้นิจากพอ่แมใ่นฐานะทีเ่ราเปน็ลกู 2) ทา่ทางและคำพดูนัน้เกดิจากสาเหตใุด ทัง้สาเหตทุีเ่กดิขึน้กบัตวัเราและ
อ่ืนๆ และ 3) แนวทางการแกไ้ข เพือ่ไม่ใหเ้กดิทา่ทางและคำพดูนัน้

กิจกรรมที่ 3 ฉายวีดิทัศน์ เรื่องรอยจูบบนฝ่าเท้า/การคลอดลูกแบบธรรมชาติ  มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรักที่พ่อแม่มีให้แก่ลูก สะท้อนให้เห็นถึงความลำบากของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เกิดจนโต
ซ่ึงทกุคน ควรระลกึถึงบุญคุณและกตญัญูกตเวทต่ีอพ่อและแม่

กิจกรรมที่ 4 การแสดงความรู ้สึกกับคนในครอบครัว ให้แต่ละคนนึกถึง “เหตุการณ์/
ส่ิงทีไ่ม่ดใีนอดตี ทีต่นไดท้ำกบัพอ่และแม ่หรอืคนอืน่ๆ ในครอบครวัใหเ้สยีใจ 1 เรือ่ง” จากนัน้ใหแ้ตล่ะคนเขยีนถงึ
“สิ ่งที ่อยากกลับ ไปทำให้กับพ่อและแม่ หรือคนอื ่นๆ ในครอบครัว 1 อย่าง” ลงบนกระดาษรูปหัวใจ
และนำกลับบ้านไปมอบให้แก่ บุคคลน้ัน

4.3 เรื่อง “มิติหญิงชายในครอบครัวและสังคม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูแ้ละเขา้ใจในเรือ่งเพศ บทบาทเพศ และบทบาทความสมัพันธห์ญงิชาย

 - การฝึกอบรมฯ รุ่นท่ี 1/2550 วิทยากรโดยนางสาวศภุธัญญา โบราณินทร์ และ ทีมวิทยากร
จากสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สค. วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และสอดแทรกเน้ือหาไปพร้อมๆ
กับการทำกิจกรรมกลุ่มโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการกลุ่ม

- การฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2/2550 วิทยากรจากกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายและ
สำนกัส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั และ สค. ได้เพ่ิมกิจกรรม ท่ี 3 และ 4

กจิกรรมที ่1 การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งเพศ  ใหร่้วมกนัแสดงความคดิเหน็ใน 2 ประเดน็
คือ 1)  เมื่อนึกถึงผู้ชายคิดถึงอะไร และ 2) เมื่อนึกถึงผู้หญิงคิดถึงอะไร และนำคำ/ข้อความต่างๆ ที่ได้มาแยก
ประเภท ว่าเป็นเร่ืองเพศ บทบาทเพศ หรือบทบาทความสมัพันธ์หญิงชาย

กิจกรรมที่ 2 การสร้างความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทหญิงชาย  โดยให้
อธิบายความหมายของสำนวนไทย ซ่ึงเป็นสำนวนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวัง/ไม่คาดหวัง ต่อผู้หญิง/ผู้ชาย ของสังคมไทย

กจิกรรมที ่3 การตดัสนิใจ วทิยากรไดแ้จกตารางใหแ้ตล่ะกลุม่ โดยไดร้ะบุกจิกรรมตา่งๆ
ไว้แล้ว ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ตัดต้นไม้ ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน กู้เงินธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล จำนองที่ดิน
และรายจ่ายในบ้าน จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจำแนกกิจกรรมแต่ละประเภทโดยขีดเครื่องหมาย  
ว่าเป็นกิจกรรมของผูห้ญิง ผู้ชาย หรือท้ังผู้หญิง/ผู้ชาย

กจิกรรมที ่4 บทบาทหญงิชาย วทิยากรไดแ้จกตารางใหแ้ตล่ะกลุม่ โดยไดร้ะบกุจิกรรม
ตา่งๆ ไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่การเตรยีมตวั การแปรรปูอาหาร การทำอาหาร ดแูลอาหารใหลู้ก/ส่ังสอนลกู จ่ายของทีต่ลาด
ซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซัก/รีด/ดูแลเสื้อผ้า ทำความสะอาดบ้าน ทำงานหาเงิน
และแตง่บ้านใหส้วยงาม จากนัน้ให้สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่จำแนกกจิกรรมแตล่ะประเภทโดยขดีเครือ่งหมาย  
ว่าผู้หญิง ผู้ชาย หรือท้ังผู้หญิง/ผู้ชายใครควรทำกจิกรรมน้ันๆ

กจิกรรมที ่5 ชมวีดิทัศน์ เรือ่ง Impossible Dream เปน็ภาพยนตรก์ารต์นูทีส่ะทอ้นให้
เห็นถึงการแบ่งงานกันทำในบ้านระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
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กิจกรรมที่ 6 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในช่วงคืนที่ 2 ของการ
ฝึกอบรมฯ

ช่วงสรุป วทิยากรไดใ้หค้วามรูถ้งึความหมายและความแตกตา่งระหวา่งเพศภาวะ (sex)
และบทบาทหญิงชายที่เกิดจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Gender) เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจระหว่างคำว่าเพศ และบทบาทความสมัพันธ์หญิงชาย คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร รวมท้ัง ค่านิยม
เกี ่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมไทยแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี ้ เพื ่อให้ตระหนักว่าบทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชายในสังคมไทยถูกกำหนดโดยวัฒนธรรม ความเช่ือ ลักษณะทางเศรษฐกิจ และเช้ือชาติ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค แต่สามารถเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในสังคม

4.4 เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจแนวคดิเร่ืองเพศศกึษา ความรุนแรงในครอบครวั รู้เท่าทันสถานการณแ์ละผลกระทบตา่งๆ ของความรนุแรง
ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชน

- วิทยากรโดยนายแทนคณุ จิตตอิ์สระ นักจิตวทิยาอสิระ พิธีกร และผูด้ำเนนิรายการทาง
โทรทัศน์ กล่าวว่าความรุนแรงในครอบครัวและสังคม จำแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) เกิดจากตัวเอง 2) บุคคลอ่ืนๆ
รุนแรงต่อเรา 3) ภายในครอบครัว และ 4) ในสังคมโดยรวม โดยมีสาเหตุมาจากต้องการการยอมรับในตัวเอง
การกลัวเสียอำนาจ ตำแหน่งสำคัญและการชี้นำของสื่อ เป็นต้น วิธีการป้องกัน/แก้ไขความรุนแรงในครอบครัว
และสงัคม คือ 1) การปอ้งกนั ตอ้งเริม่จากการเรยีนรูก้ารปอ้งกนัความรนุแรง ดว้ยการทีท่กุคนทัง้หญงิและชาย
ต้องรู้คุณค่าและเคารพในกันและกัน การสร้างบรรยากาศที่มีสันติภาพ จะสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้
และ 2) การแกไ้ข โดยการสือ่สารแบบสนุทรยีสนทนา ผู้นำทีด่คีวรมวีธิกีารสือ่สารทีด่ ีและใชเ้ทคนคิการระบาย
ความรนุแรง ความเครยีด เมือ่บุคคลไมไ่ดรั้บการตอบสนองสิง่ทีต่อ้งการ โดยใหย้ดึหลกัการดำเนนิชวีติตามหลกั
พุทธศาสนา คือ อย่ายึดถือ และปล่อยวาง จะไม่เกิดความรนุแรงขึน้

- วิทยากรโดยนายแพทยพิ์ษณุ ขันติพงษ์ ประธานศนูย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทำ
รุนแรง และหัวหน้ากลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย กล่าวถึง
คุณสมบัติผู้นำเยาวชนที่ดีประกอบด้วย มีโอกาส/ความรู้ สร้างความเข้าใจ ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้าง/
เผยแพร่ประสบการณ์ สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ ดื่มสุรา ความไม่เข้าใจ และไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
เป็นต้น ท้ังน้ี ได้เสนอข้อมูลเยาวชนกับการติดเช้ือ HIV/โรคเอดส์ ได้แก่ 1) 50% ของการติดเช้ือ HIV รายใหม่ท่ัวโลกคือ
เยาวชน 2) โรคเอดสมี์พบมากทีสุ่ด 27% ในกลุม่อาย ุ 25-29 ปี และ 3) ตดิเชือ้ HIV มากทีสุ่ด อาย ุ 15-20 ปี
เป็นต้น โดยปัจจัยที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมเสี ่ยงของวัยร ุ ่น ในส่วนของปัจจัยที ่ชะลอการมีเพศสัมพันธ์
คอืพืน้ฐานครอบครวั และอทิธพิลจากพอ่แม ่และปจัจัยทีส่นบัสนนุการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร คอื ปัจจุบัน
มีค่านิยมมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ

5. การฝกึภาคปฏบัิติ ประกอบดว้ย
5.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เป็นการ

ละลายพฤตกิรรม และเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้สูบ่ทเรยีน โดยวทิยากรจาก สค. และ สท. ไดใ้หท้กุคนรว่มทำ
กิจกรรมต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้มีการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 5 กลุ่ม และมอบหมายหน้าที่ให้
แต่ละกลุ่ม ในระหว่างการฝึกอบรม เช่น การรักษาเวลา การทำความสะอาด และพิธีการ เป็นต้น เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ



รายงานประจำป ี2550   69

ความคุน้เคยระหวา่งกัน และทำกจิกรรมกลุ่มร่วมกันในช่วง Walk Rally และการแสดงบทบาทสมมติ
5.2 กิจกรรม Walk Rally วิทยากรโดยอาจารย์เฉลิมพล พันธ์บัว และทีมจากโรงเรียนมัธยม

วดัเบญจมบพติร ประกอบดว้ย 5 ฐาน ซ่ึงในแตล่ะฐานไดส้ร้างเพือ่ใหเ้รยีนรูใ้นเรือ่งตา่งๆ กนั ไดแ้ก ่ 1) บันไดงู
บันได สุข - คุณธรรมจริยธรรม 2) บ้านน้อยคอยรัก - สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 3) ใครๆ ก็ทำได้ ความเสมอภาค
4) สู้...สุดใจ - ความรนุแรงในครอบครวั และ 5) ร่วมกนัสรา้งโลกทีเ่หมาะสมสำหรบัเดก็และเยาวชน

5.3 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมต ิ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและตระหนักในมิติหญิงชาย
จากบทบาทสมมต ิการทำงานเปน็ทมีและความสามคัค ีโดยใหแ้ตล่ะกลุม่ใช้เวลา 15-20 นาท ีในการนำเสนอ 1
ประเดน็ทีไ่ดจ้ากการจบัฉลาก เชน่ การกระทำความรนุแรงในครอบครวั โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์และโทษของ
ยาเสพตดิ เปน็ตน้

6. การระดม/นำเสนอความคดิเหน็ในหวัข้อ “พันธะสญัญาเครอืขา่ยผูน้ำรุน่ใหมเ่พ่ือสตรแีละ
ครอบครวั” เพ่ือทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในบทเรยีน และเปน็เวทแีลกเปลีย่นกจิกรรมทีจ่ะนำไปขยายผลตอ่ไป
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมกลุ่มตามแต่ละจังหวัด รวม 10 กลุ่ม/รุ่น และร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน 4
ประเดน็ สรุปผลของทัง้ 2 รุ่น ดังนี้

- ตลอดระยะเวลา 2 วันของการฝึกอบรมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียน  ได้เรียนรู้
การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ เช่น การวางแผน/ข้ันตอน/วิธีการดำเนินการ การแก้ปัญหา และการรับฟังความคิดเห็น
เป็นต้น หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่วัยรุ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการป้องกัน/แก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม  ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ บทบาทเพศ
และบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย ตลอดจนการบูรณาการความคิดเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนรุ่นใหม่
ท่ีจะขบัเคลือ่นและนำสงัคมไปในทศิทางทีดี่

- การนำความรูท่ี้ได้รับไปขยายผลอยา่งไรบ้าง โดยนำความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ช้ เพือ่นำไป
ขยายผลทั้งในโรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และตนเอง เช่น จัดค่าย/อบรมเยาวชน จัดบอร์ดให้ความรู้ จัดเวที
แลกเปล่ียนความรู้ รณรงค์จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสตรีและครอบครัว นำความรู้ท่ีได้รับไปเล่าสู่กันฟังใน
ครอบครัวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน จดหมายข่าวตามโรงเรียน และแผ่นพับ
เป็นต้น ท้ังน้ีผู้แทนสภาเดก็และเยาวชนจงัหวัดได้เสนอโครงการตา่งๆ เช่น โครงการเยาวชนเชยีงรายสีขาวต้านภัย
สิ่งมอมเมา โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องของสิทธิสตรีและครอบครัวให้แก่เด็กและเยาวชน โครงการครอบครัว
อบอุ่นของคนรุ่นใหม่ และโครงการลดความรุนแรงในสังคม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
และงบประมาณ ไว้ด้วย

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เช่น การจัดกิจกรรม
อบรมเครือข่ายใหท่ั้วทุกภาค สนับสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย
ด้านครอบครัวและเยาวชนแก่บุคคลในชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/ชุมชน โดยเฉพาะวันอาทิตย์
หรอืวนัอืน่ๆ สถานที ่เชน่ วดั ภายในบา้น/ชุมชน เปน็ตน้ ใหก้ระทรวงจดันโยบาย 1 เดอืน 1 วนั 1 วดั เปน็ตน้

- คำขวัญ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละจังหวัดเกิดความตระหนกัในส่ิง
ท่ีได้เรียนรู้และถา่ยทอดออกมาเปน็ความมุง่ม่ันในการปฏบัิติตน โดยใหข้ึ้นต้นว่า “เรา...ผู้นำรุ่นใหม่...” จังหวดัละ
1 คำขวญั  จากนัน้ผู้อำนวยการกองสง่เสริมและพฒันาเครอืข่าย และเจา้หนา้ท่ีสำนักงานกจิการสตรแีละสถาบนั



70 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ครอบครัว ได้ร่วมกันพิจารณาคำขวญัของแตล่ะจังหวัด เพ่ือคัดเลือกคำขวญัในการประกาศเจตนารมณป์ระจำรุ่น
ร่วมกัน โดยถือเป็นพันธะสัญญาเครอืข่ายผู้นำรุ่นใหม่เพ่ือสตรีและครอบครัว ได้ดังน้ี

รุ่นท่ี 1/2550 “เรา...ผู้นำรุ่นใหม่ มุ่งม่ันพัฒนาสตรีไทย สร้างเสริมสายใยสถาบันครอบครัว”
โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ร ุ ่นที ่ 2/2550 “เรา...ผู ้นำรุ ่นใหม่ ใช้ค ุณธรรมนำใจ พิชิตปัญหาความรุนแรง
สร้างความเข้มแข็งต่อสตรีและครอบครัว” โดยสภาเดก็และเยาวชนจงัหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม
1. โครงการส่งเสริมพลังความดีเพ่ือสตรีและครอบครัว

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการส่งเสริมพลังความดีเพื่อสตรีและครอบครัว เป็นโครงการขยายผลของโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2550 โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการแตล่ะภาคเสนอ
โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิพลังความดเีพือ่สตรีและครอบครวั ท่ีสมควรเผยแพรเ่พือ่เป็นตวัอยา่งแกเ่ครอืข่ายอืน่ ๆ
ไดน้ำไปปฏบัิต ิภาคละ 5 โครงการ รวมจำนวน 20 โครงการ สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.)
คัดเลือกมาภาคละ 1 โครงการ เพื่อทำการขยายผลและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ซ่ึงประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการในครอบครัว ภาคเหนือ โครงการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็แกผู้่นำสตรใีนครอบครวัเลีย้งเดีย่ว (สตรม่ีาย) ภาคกลาง และโครงการพลงัศกัยภาพของครอบครวั
ในชมุชน ภาคใต ้โดยมวัีตถปุระสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว และผลักดันให้เครือข่าย
มีกิจกรรมขยายผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สตรีและสถาบันครอบครัว

2. เพ่ือให้เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และพัฒนา
ความร่วมมือของเครือข่าย ในการนำนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนท่ี

3. เพ่ือให้เครือข่ายสตรีและสถาบนัครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
และมัน่คงยัง่ยนื

แนวทางและข้ันตอนการดำเนินงาน
เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

ของสตรีกับการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข และการจัดเวทีครอบครัวในพื้นที่ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันค้นปัญหาของ
ครอบครัวในชุมชน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเข้าร่วมติดตามและสรปุผลการดำเนนิงาน ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนนิงานดงัน้ี

1. กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกโครงการ
2. ติดต่อประสานงานกบั พมจ. และองค์กรท่ีได้รับเลือกโครงการ/กิจกรรม
3. โอนเงินอุดหนุนให้ พมจ. เป็นผู้เบิกจ่ายให้องค์กรเครือข่าย
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4. องค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมตามโครงการ โดย สค. และ พมจ. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
5. องค์กรเครือข่ายรายงานผลการดำเนนิงานโครงการให ้สค. ทราบ
6. สค. ติดตามประเมนิผลและสรปุโครงการ
พ้ืนท่ีดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนนิงานใน 4 ภาค 4 จังหวดั และมกีลุม่เปา้หมายตา่งๆ ดงันี้
ครัง้ที ่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดยโสธร จัดที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร (กพสจ.)
ประธานคณะกรรมการสตรอีำเภอเลงินกทา (กพสอ.) คณะกรรมการพฒันาสตรตีำบล  (กพสต.)  คณะกรรมการ
พฒันาสตรหีมูบ้่าน (กพสม.) เจา้หนา้ทีอ่นามยั  เจา้หนา้ทีพ่ฒันาชมุชน กำนนั  ผู้ใหญบ้่าน  ผู้ช่วยผูใ้หญบ้่าน
กรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มสตรี  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย ์(อพม.) หมอดนิอาสา แมบ้่าน และประชาชนทัว่ไป ผู้เขา้รว่มสมัมนาจากอำเภอเลงินกทา
จังหวดัยโสธร  จาก 3  ตำบล

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
จังหวดัลำปาง กลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ยประธานศนูยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชนตำบลแมถ่อด ผู้นำหมูบ้่าน
กลุ่มคนพกิาร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์เพ่ือช่วยเหลอืคนพกิาร (อพมก.) ตำบลแมถ่อด
จำนวน 13 หมูบ้่าน สาธารณสขุอำเภอเถนิ พฒันาชมุชนอำเภอเถนิ สถานอีนามยับา้นแมถ่อด เกษตรอำเภอเถนิ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

ครั ้งที ่ 3 ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จัดที ่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สตรีม่าย คณะกรรมการพฒันาสตรีจังหวัด และคณะกรรมการพฒันาสตรีอำเภอ

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จัดที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบี่  และศาลาประชาคม หมู่ที่ 7
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยครอบครัวจากตำบลพรุดินนา
ตำบลเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค ์และตำบลปกาสยั ตำบลละ 10 ครอบครวั

ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุงบประมาณ ไดจั้ดโครงการ/กจิกรรม 4 ภาค 4 ครัง้ ดงันี้
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ของกลุ่มสตรีอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัด ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อำเภอดอนตาล จังหวดัมกุดาหาร ระหวา่งวนัที ่ 29–30 มิถนุายน 2550 มีผู้เขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 81 คน
แบ่งเป็นตำบลโคกสำราญ  จำนวน  41 คน (ชาย 28 คน, หญิง 13 คน) ตำบลสร้างมิ่ง จำนวน 26 คน
(ชาย 26 คน, หญงิ 16 คน)  ตำบลกดุเห ่ จำนวน  14  คน  (ชาย  2 คน, หญงิ12 คน)

ครั้งที่ 2  ภาคเหนือ “โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการในครอบครัว”
ของกลุ่มสตรีอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
จังหวดั ลำปาง ระหวา่งวนัที ่26 – 27 กรกฎาคม 2550 มีผู้เขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 54 คน แบง่เปน็หญงิ 39 คน
ชาย 15 คน

ครั้งที่ 3 ภาคกลาง “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำสตรีในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (สตรีม่าย)”
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ของกลุ่มสตรีจังหวัดลพบุรี จัด ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2550
มีผู้เขา้ร่วมโครงการรวมทัง้ส้ิน 144 คน

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ “โครงการพลังศักยภาพของครอบครัวในชุมชน” ของกลุ่มสตรีอำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบ่ี จัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบ่ี และศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
จังหวดักระบี ่ระหวา่งวนัที ่24 - 25 สิงหาคม 2550 มีผู้เขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 94 คน แบง่เปน็หญงิ 66 คน
ชาย 28 คน

- ผู้เขา้รว่มโครงการทัง้ 4 ภาค 4 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 373 คน ทำใหก้ลุม่สตรแีละครอบครวั ทีไ่ดรั้บ
ความรู ้ สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ และช่วยเหลือกันภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
โครงการที่เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการขยายผลการจัดทำแผนงาน/โครงการอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งตอบสนอง
ตัวช้ีวัดของ สค. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสตรีและครอบครัวในการ พัฒนา-
การเสริมสร้างศักยภาพและองคค์วามรู้ให้แก่เครือข่าย รวมท้ังผลักดันให้เครือข่ายมีกิจกรรมขยายผล

- เครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว มีความเข้าใจ มีความตระหนัก ต่อปัญหาที่มี
ผล กระทบต่อสตรี  สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรม

2. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็งเทิดไท้องค์ราชันย์
(พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด)
2.1 ความเป็นมา

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานท่ีหล่อหลอมทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนในครอบครวัและสังคม  สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวมักเกิดจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก
ครอบครัว เช่น ภัยจากสื่อ ภัยจากยาเสพติด การไม่สื่อสารหรือทำความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวไม่มีเวลาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัว รู้สึกไม่มีความม่ันคง อ่อนแอ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวส่ันคลอน อาจนำไปสู่ปัญหาครอบครัว
แตกแยกซึ่งเป็นสาเหตุของอาชญากรรม ปัญหาเด็กเร่ร่อนตามมาเป็นลูกโซ่ การป้องกันมิให้ต้นเหตุแห่งปัญหา
เกิดขึ้นจึงต้องมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการใช้ชีวิตครอบครัว  การส่งเสริม
ศักยภาพและความพร้อมดังกล่าว จำเป็นที่เด็กและเยาวชนต้องได้รับการเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันใน
ครอบครัว เพื่อสร้างจิตสำนึกรักครอบครัว จะทำให้คนในครอบครัวเอื้ออาทรต่อกัน เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีสติและคุณธรรมในการครองชีวิตครอบครัวอันเป็นปัจจัยให้เกิดภูมิคุ้มกันครอบครัว
จากปัญหาต่าง  ๆ เม่ือปัญหาลดน้อยลงไป สมาชิกของสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างย่ังยืน

การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งดังกล่าว เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย ์  ทีมุ่่งเนน้การสรา้งสงัคมคณุธรรม สังคมเขม้แขง็ และสงัคมไมท่อดทิง้กนั  อันจะนำไปสู่
สังคมอยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั รวมทัง้เปน็ไปในทศิทางเดยีวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่10
(พ.ศ.2550–2554) ท่ีมุ่งสู่ “สังคมท่ีมีความสุขอย่างย่ังยืน” ซ่ึงมีแนวทางการเสรมิสร้างครอบครวัให้มีความเขม้แข็ง
มีสัมพันธภาพทีดี่
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พิจารณาเห็นว่าการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
ดังกล่าว  สามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง ช่องทางท่ีสำคัญประการหน่ึงคือการสร้างภูมิธรรมโดยเฉพาะกับเด็ก
และเยาวชนใหเ้กดิขึน้ในสถาบนัครอบครวั โดยใชว้ดัหรอืศาสนสถานเปน็ศนูยก์ลาง ซ่ึงจำเปน็ทีภ่าคชมุชน และ
ประชาสังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้พลังภาคี
เครือข่ายเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณธรรมนำครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
เด็กและเยาวชนใช้เวลาเข้าวัดฟังธรรม หรือมีกิจกรรมเรียนรู้ในวัดร่วมกับครอบครัวในวันอาทิตย์
โดยชมุชน (รวมท้ังโรงเรยีน) และรัฐบาลท้ังส่วนกลางและทอ้งถ่ินสนับสนุน นอกจากจะชว่ยกล่อมเกลาพฤตกิรรม
ของเดก็ และเยาวชนใหอ้ยู่ในความดงีามซึง่จะเปน็อาภรณใ์ห้ดำรงอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมศัีกดิศ์รีและภาคภมิูแลว้
ยังเอ้ือต่อการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวด้วย นอกจากน้ี  การปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว เป็นการทำความดถีวายในหลวง เน่ืองในวโรกาสพระชนมายคุรบ 80 พรรษา

2.2 วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้สมาชิกของครอบครัวได้ตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีสติ และเหมาะสม

ตามหลักพุทธศาสนา เน้นการทำหน้าท่ีตามบทบาทในครอบครวัการเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกันและกัน
2) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ ร่วมกัน

ในแต่ละวัน โดยเฉพาะในวนัอาทิตย์ ซ่ึงเป็นนโยบายของรฐับาลท่ีกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
3) เพื ่อสนับสนุนและเชิญชวนให้ครอบครัวกลุ ่มเป้าหมายนำร่องจูงลูกหลานมาวัด

ทำกิจกรรมร่วมกันในวันอาทิตย์อย่างต่อเน่ือง
4) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมคุณธรรมและ

สังคมเขม้แข็ง ตามนโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
2.3 ข้ันตอน/กระบวนการดำเนินงาน

1. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินการโอนเงนิให้สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 75 จังหวัด จังหวัดละ  36,000 บาท ในระยะเวลา 9 เดือน
เพือ่สนบัสนนุการจดักจิกรรมตามศาสนาสถาน และคา่บริหารจดัการ 75 จังหวดั จังหวดัละ 9,000 บาท ในระยะ
เวลา 9 เดอืน

2. โอนเงนิใหก้บัสำนกังานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 2 (สสว.2) เปน็คา่จดักจิกรรมตาม
ศาสนาสถานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 36,000 บาท และค่าบริหารจัดการ 5 แห่ง
แหง่ละ 9,000 บาท ในระยะเวลา 9 เดอืน

3. ผลิตสมดุพกครอบครวัคณุธรรมฯ สำหรบัเดก็และเยาวชนไวใ้ช้บันทกึการเขา้ร่วมกจิกรรม
ตามโครงการดังกล่าว และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด จำนวน 20,000 เล่ม รวมทั้งจัดซื้อ
สื ่อธรรม ของเสถียรธรรมสถาน  ตลอดจนขอความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ขอสื่อการเรียนรู ้ที ่มุ ่งเน้น
คุณธรรม/จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเผยแพร่และทำกิจกรรมในโครงการฯ  และได้จัดส่งสมุดพก
ส่ือธรรมะ และสือ่การ เรียนรูด้งักลา่วไปใหก้บั พมจ. รวม 75 จังหวดั และ สสว. 2 เพือ่ดำเนนิการตอ่ไป

4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ รวมทั้งจัดทำเอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากการ
ตอบขอ้ซักถามของ พมจ. ในหลายจงัหวดั กรณีการดำเนนิกจิกรรมตามโครงการ เพือ่ซักซอ้มความเขา้ใจในการ
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ดำเนินงานตามโครงการ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และการรายงานผลโครงการ
5. พม. จัดแถลงข่าววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์และรว่มกบัชุมชนหมูบ้่านรว่มเกือ้ เขตทววีฒันา ในการเปดิตวัโครงการฯ เมือ่วันที ่ 3 มีนาคม 2550
ที่วัดอุดมธรรม โปษะกฤษณะวราราม เขตทวีวัฒนา กทม. ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา รวมทั้งจัดส่งสกู๊ปข่าวการ
เปิดตวัโครงการฯ ไปยังจังหวดัตา่ง ๆ  รวมทัง้ กทม. ท้ังนี ้เพือ่เป็นการประชาสมัพันธโ์ครงการฯ ดังกลา่ว

6. การรายงานผล ได้ขอให้ พมจ. และ สสว. 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในเบื้องต้น
(กุมภาพนัธ–์พฤษภาคม 2550) เพือ่รับทราบความคบืหนา้ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะทีจ่ะเปน็ประโยชน์
ต่อการปรับปรุงโครงการฯ นอกจากนี ้ยังไดจั้ดประชมุเชิงปฏบัิติการโครงการครอบครวัคณุธรรมนำสงัคมเขม้แขง็
เทิดไท้ องค์ราชันย์ (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550  ที่บ้านราชวิถี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าของศาสนสถาน และผู้แทนครอบครัวที่ร่วม
ดำเนนิการ ท้ังนี ้เพือ่เสริมสร้าง ความเขา้ใจทีชั่ดเจนในโครงการฯ ซ่ึงจะนำไปสูก่ารดำเนนิงานทีมี่ทิศทางเดยีวกนั
และเพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มเป้าหมาย

7. ดำเนินการประสานให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดสรรเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา
จังหวดัละ 5,000 บาท และใน กทม. 5 แหง่ แหง่ละ 5,000 บาท สำหรบัเดก็และเยาวชนทีค่รอบครวัพามารว่ม
กิจกรรมตามโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ และเด็กมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางทีดี่ข้ึน

2.4. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวในชุมชนหรือในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 75
จังหวดั จังหวดัละ 1 ครอบครวั และครอบครวัในกรงุเทพฯ 5 ชุมชน รวมพืน้ทีด่ำเนนิการ  80 แหง่ ในแตล่ะแหง่
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือญาติ โดยเดก็ท่ีเข้าร่วมโครงการอยูใ่นระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1–6  ท้ังนี ้กำหนดใหวั้ด/โบสถ/์มัสยิด เป็นศนูย์กลางในการจดักจิกรรม

2.5 ผลการดำเนินงาน
1. ครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีอบอุ่นจากการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน
2. ครอบครัวสามารถใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่าและมีสติ
3. เดก็และเยาวชนในครอบครวัมทีศันคต ิคา่นยิมและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม
4. ชุมชน และศาสนสถานมีส่วนร่วมในการจัดความรู้ตามหลักศาสนาให้กับครอบครัวทำให้

ชุมชนเข้มแข็ง
3. กจิกรรมครอบครวั พม. เปิดประตูสู่คุณธรรม

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครอบครัว พม. เปิดประตูสู่คุณธรรม” เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2550
ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ ได้มีประสบการณ์ตรงในกระบวนการทำงานพัฒนาครอบครัว โดยใช้หลักคุณธรรมจากแนวคิดสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้ครอบครัวได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมร่วมกัน และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัว
และประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ครอบครัวข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัคร
พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ รวมจำนวน 126 คน
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 งบแสดงฐานะการเงิน

       ณ  วันที ่30 กันยายน 2550

                  (พนับาท)                (พนับาท)
  หมายเหตุ 2550 2549

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  2 2,178 5,591
รายได้ค้างรับ  3 1,141 (2,272)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ  4 41 341
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,360 3,660

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์(สุทธ)ิ  5 18,617 15,071
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธ)ิ  6 4,416 (216)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,033 14,855
รวมสินทรัพย์ 26,393 18,515

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
หนีสิ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีระยะส้ัน  7 8,354 1,306
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  8 2,063 833
รายได้รอการรับรู้ระยะส้ัน  9 39 147
เงินฝากระยะสัน้ -                     85
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10 1,162 990
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,618 3,361

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,000 1,000
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,000 1,000
รวมหน้ีสิน 12,618 4,361
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                        หมายเหตุ           2550 2549
สินทรพัยสุ์ทธิ

ทุน 1,570 1,570
รายไดสู้ง / (ตำ่) กวา่คา่ใชจ่้ายสะสม 12,205 12,584
รวมสินทรัพย์สุทธิ 13,775 14,154
รวมหนีสิ้นและสนิทรพัยสุ์ทธิ 26,393 18,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน

       (พนับาท)              (พนับาท)

     สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
 งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ  วันที ่30 กันยายน 2550
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
           งบรายได้และคา่ใช้จ่าย
สำหรับปี ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2550

หมายเหตุ 2550 2549
รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง 11   239,291 181,398
รายได้จากงบประมาณลงทุน  12,235 -
รวมรายได้จากรัฐบาล 251,526 181,398

รายได้จากแหล่งอ่ืน
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 12 1,749 1,021
รายได้อ่ืน 13 3,953 3,224
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 5,702 4,245

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 257,228 185,643
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14      65,469 60,181
ค่าบำเหน็จบำนาญ 4,226 5,050
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  47,210 18,769
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4,722 5,330
คา่วสัด ุและใชส้อย 15      76,162 37,035
ค่าสาธารณูปโภค 16 3,141 4,320
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหน่าย 17 4,986 7,835
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 40,576 39,478
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 9,119 4,150

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 255,611 182,148
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนนิงาน 1,617 3,495
รายได้/ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการดำเนินงาน 14 -
รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการดำเนนิงาน 14 -

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 1,603 3,495
รายการพิเศษ  - -
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายไดแ้ผ่นดิน 1,603 3,495

                                                           (พนับาท)              (พนับาท)
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                       หมายเหต ุ             2550                     2549
รายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21 19
รายได้อ่ืน 70 967
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี   91 986

รวมรายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ 91 986
รายไดแ้ผ่นดนินำสง่คลงั 8,469 7,085
รายไดสู้ง / (ตำ่) คา่ใชจ่้ายสทุธิ 6,775 6,099

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
           รายงานรายไดแ้ผน่ดิน
สำหรับปี ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2550

                                                           (พนับาท)              (พนับาท)
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หมายเหตท่ีุ 1 สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงนิ

งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามเกณฑค์งค้าง ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำหนดในหลกัการและนโยบาย
บัญชีสำหรับหน่วยงานภาครฐั ฉบับท่ี 2  ตามประกาศกระทรวงการคลงั เม่ือวันท่ี 6 มกราคม
2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงนิถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที ่กค 0410.2/ ว 180 ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 2549 เรือ่งรปูแบบรายงานการเงนิของหนว่ยงาน
ภาครฐัสำหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

1.2 หน่วยงานทีเ่สนอรายงาน
งบการเงินน้ีเป็นการแสดงผลการดำเนนิงาน ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.3 ขอบเขตของขอ้มูลในรายงาน
รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ รวมถึงสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงเป็นของ
รัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการ
ให้แก่รัฐบาล ภายใตอ้ำนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย และรวมถงึสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นของหน่วยงานท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการดำเนนิงานของหนว่ยงานเอง
ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการท่ีเกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
ซ่ึงเป็นรายการทีเ่กิดข้ึนท้ังท่ีหน่วยงานในสว่นกลาง และหน่วยงานในสว่นภูมิภาคภายใตสั้งกัด

1.4 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เม่ือได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เม่ือเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เม่ือได้รับเงิน

รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงนิด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
ของหน่วยงานในงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

1.5 วสัดคุงเหลอื
แสดงในราคาทนุ และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1.6 อุปกรณ์
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทนุหักค่าเส่ือมราคาสะสม
อุปกรณ์ท่ีได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ท่ีได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 30,000 บาทข้ึนไป
อุปกรณ์ที ่ได้มาตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั ้งแต่
5,000 บาทขึน้ไป

1.7 สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน
แสดงในราคาทนุหักค่าตัดจำหนา่ยสะสม

1.8 ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหนา่ย
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทนุของอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน โดยวธีิเส้นตรง ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ ดังน้ี

ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 ปี
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 8 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 10 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10  ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   5 ปี

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตท่ีุ 2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
เงนิสดในมอื - ของสว่นราชการ  - 530
เงินทดรองราชการ 1,000 1,000
เงินฝากของหนว่ยงาน (เงินงบประมาณ)    965 3,510
เงินฝากของหนว่ยงาน (เงินนอกงบประมาณ) 7 341
เงินฝากคลัง 206 210
รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2,178 5,591

หมายเหตท่ีุ 3 รายได้ค้างรับ
รายได้จากงบประมาณค้างรับ 1,141 (2,272)
รวมรายได้ค้างรับ 1,141 (2,272)

หมายเหตท่ีุ 4 สินคา้และวสัดุคงเหลอื
วัสดุคงเหลือ     41 341
รวมสินคา้และวสัดุคงเหลอื    41 341

หมายเหตทุี ่5  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์(สุทธ)ิ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,446 6,225
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม  (1,277) (1,867)

3,169 4,358

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 10,934 18,776
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,789) (5,182)

7,145 13,594
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1,431 601
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม    (97) (107)

1,334 494

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,766 3,351
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (666) (908)

1,100 2,443

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       12,416 16,432
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        (6,565) (7,237)

5,851 9,195

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 95 178
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม  (76) (115)

19 63

หมายเหตทุี ่6  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธ)ิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,898 7,797
หัก  ค่าตดัจำหนา่ยสะสม        (3,312) (5,019)
รวมสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (สุทธ)ิ  586 2,778
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 3,918 -
หัก  ค่าตดัจำหนา่ยสะสม  (89) -
รวมสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (สุทธ)ิ 3,829 -

หมายเหตท่ีุ 7 เจ้าหนีร้ะยะสัน้
เจ้าหน้ี 8,354 1,306
รวมเจ้าหน้ีระยะส้ัน 8,354 1,306

หมายเหตท่ีุ 8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่าย 2,063 833
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,063 833

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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หมายเหตุท่ี 9 รายได้รอการรับรู้ระยะส้ัน
รายได้รอรับรู้จาก ESCAP      39 147
รวมรายได้รอการรับรู้ระยะส้ัน 39 147

หมายเหตท่ีุ 10 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน
เงินประกันสัญญา  470 295
เงินประกันผลงาน    530 179
เงินประกันอ่ืน 162 132
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,162 606

หมายเหตท่ีุ 11 รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณประจำ       221,089 146,642
รายได้จากงบประมาณงบกลาง        18,202 27,302
รวมรายได้จากรัฐบาล       239,291 173,944

หมายเหตท่ีุ 12 รายได้เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาสตรี
แห่งสหประชาชาต ิ(UNIFEM) 1,005 1,021
เงินช่วยเหลือจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ
ประจำประเทศไทย (UNDP) 150
เงินช่วยเหลือจาก ESCAP -
บัญชีพักรับเงินอุดหนุน 593
รวมรายได้เงินช่วยเหลือ 1,748 1,021

หมายเหตท่ีุ 13 รายได้อ่ืน
รายได้รับเงินนอกงบประมาณ  823 -
รายได้ระหว่างหนว่ยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 1,037 -
รายได้โอนระหวา่งหน่วยงาน (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 2,092 3,224

3,952 3,224

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตท่ีุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน 48,377 45,110
ค่าล่วงเวลา 2,158 1,094
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ 96 105
เงินเดือนพนักงานราชการ 1,076 931
เงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร  841 455
เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน 748 665
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงาน 117 107
เงินตอบแทนพเิศษ  38 51
ค่าจ้างประจำ 2,917 2,980
เงินชดเชยสมาชกิ กบข. 795 741
เงินสมทบ กบข. 1,193 1,112
เงนิสมทบ กสจ.      81 78
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 60 52
ค่าเช่าบ้าน    711 671
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  335 39
เงินช่วยการศึกษาบุตร - 17
เงินช่วยการศึกษาบุตร 391 398
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต - 85
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก 4,185 3,352
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน  1,349 2,138
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 65,468 60,181

หมายเหตทุี ่15 คา่วสัดแุละคา่ใชส้อย
ค่าธรรมเนียม -          568
ซ้ือวัสดุ - หน่วยงานภายนอก        37,376 10,113
ซ้ือวัสดุ - หนว่ยงานภาครฐั 1 25
วัสดุใช้ไป 16,463 12,934

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา 357 266
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภายนอก   5,210 1,688
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครฐั 5,210 726
ค่าวัสดุอ่ืน   699 2,445
ค่าประชาสัมพันธ์   254 43
ค่าจัดพิมพ์   153 91
ค่าเบ้ียประชุม   144 358
ค่าใช้จ่ายค่าท่ีปรึกษา 1,945 3,954
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 4,820 137
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 4,447 171
ค่ารับรอง 528 677
ค่าเช่า 2,002
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3,647 786
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน   28 47
ค่าตอบแทนอ่ืน      90 4

83,922 39,584

หมายเหตท่ีุ 16  ค่าสาธารณปูโภค
ค่าไฟฟ้า 831 937
ค่าน้ำประปา      46 23
ค่าปิโตรเลียมสำหรับใช้งาน 656 2,076
ค่าโทรศัพท์ 1,038 788
ค่าไปรษณีย์และขนสง่   527 446
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน 43 50
รวมค่าสาธารณูปโภค 3,141 4,320

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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หมายเหตท่ีุ 17 ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหนา่ย
ค่าเสือ่มราคา - ครุภัณฑส์ำนกังาน   335 625
คา่เสือ่มราคา - ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 1,179 1,934
ค่าเสือ่มราคา - ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ  39 55
ค่าเสือ่มราคา - ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่   192 351
ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,331 3,229
ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั  18 36
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 802 1,605
ค่าตัดจำหนา่ย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 89 -
รวม ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหน่าย 4,985 7,835
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                     วิเคราะหง์บแสดงฐานะการเงนิ
                                              ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549

              (พนับาท)        อัตรายอ่ส่วนตามแนวดิง่
2550 2549 2550 2549

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   2,178   5,591 8.25 30.20
รายได้ค้างรับ    1,141 (2,272) 4.32  (12.27)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ      41   341 0.16   1.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   3,360   3,660  12.73 19.77

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์(สุทธ)ิ 18,617 15,071  70.54  81.40
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธ)ิ   4,416    (216) 16.73    (1.17)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,033 14,855  87.27     80.23
รวมสินทรัพย์ 26,393 18,515     100     100

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น   8,354   1,306  31.65   7.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   2,063   833 7.82   4.50
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น     39   147    0.15   0.79
เงินรับฝากระยะสั้น  -  85  -   0.46
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   1,162   990 4.40   5.35
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,618   3,361  44.02 18.15
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   1,000 1,000    3.79   5.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,000 1,000 3.79   5.40
รวมหนี้สิน 12,618 4,361 4.78    23.55
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน   1,570  1,570 5.95   8.48
รายไดสู้ง / (ตำ่) กวา่คา่ใชจ่้ายสะสม 12,205 12,584  46.24    67.97
รวมสินทรัพย์สุทธิ 13,775 14,154  52.19    76.45
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 26,393 18,515  100 100
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     วิเคราะหง์บรายได้และคา่ใช้จา่ย
          สำหรับปี ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549

           (พนับาท)                     อัตรายอ่ส่วนตามแนวดิง่
     2550   2549 2550 2549

รวมรายได้ 257,228 185,643 100 100
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล  251,526 181,398    97.78  97.71
รวมรายได้จากรัฐบาล  251,526 181,398    97.78  97.71
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค      1,749     1,021      0.68    0.55
รายได้อื่น      3,953     3,224      1.54    1.74
รวมรายได้จากแหล่งอื่น      5,702     4,245      2.22    2.29
รวมรายได้จากการดำเนินงาน  257,228  185,643       100     100

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร    65,469    60,181     25.45  32.42
ค่าบำเหน็จบำนาญ      4,226      5,050       1.64    2.72
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    47,210    18,769     18.35  10.11
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      4,722      5,330       1.84    2.87
คา่วสัด ุและใชส้อย    76,162    37,035     29.61  19.95
ค่าสาธารณูปโภค      3,141      4,320       1.22    3.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย      4,986      7,835       1.94    4.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    40,576    39,478     15.77  21.27
ค่าใช้จ่ายอื่น      9,119      4,150       3.55    2.24
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  255,611  182,148     99.37  98.12
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน      1,617     3,495       0.63    1.88
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการดำเนินงาน           14            -       0.01      -
รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน           14            -       0.01      -
รายไดสู้ง / (ตำ่) กวา่คา่ใชจ่้ายกอ่นรายการรายไดแ้ผน่ดนิ      1,603      3,495       0.62    1.88
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
                                 สำหรับปี ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549

            (พนับาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิง่
       2550       2549      2550      2549

รายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    21      19  0.01 0.01
รายได้อื่น    70    967  0.03   0.52
รวมรายไดแ้ผน่ดนิ - นอกจากภาษี    91    986  0.04   0.53
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    91    986  0.04   0.53
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  8,469 7,085  3.29   3.82
รายไดสู้ง / (ตำ่) คา่ใชจ่้ายสทุธิ  6,775 6,099  2.63       3.29



รายงานประจำป ี2550   91

การวิเคราะห์
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิง่ข้างต้นจะเห็นได้ว่า
งบแสดงฐานะการเงนิ
- มีสัดสว่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (ตอ่สินทรพัยสุ์ทธ)ิ ลดลงจาก 30.20% ในป ี2549
เป็น 8.25%ในปี 2550  ซ่ึงเปน็ผลเกดิจากการทีปี่ 2550 หนว่ยงานเบกิเงนิงบประมาณชดใชใ้บสำคญัคา้งจา่ย
ในช่วงปลายปลีดลงจากป ี2549 ทำใหบั้ญชีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง

- มีสัดสว่นทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์(สุทธ)ิ (ตอ่สินทรพัยสุ์ทธ)ิ ลดลงจาก 81.40% ในป ี2549 เปน็ 70.54%
ในปี 2550 ซ่ึงเป็นผลเกิดจากการทีปี่ 2549 โครงการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั GFMIS ยกยอดสินทรัพย์
ให้ไม่ถูกต้อง คือยกยอดสนิทรัพย์ซ้ำ 2 คร้ัง  ทำใหก้ารคดิค่าเส่ือมราคาสะสมสงูเกนิความเปน็จริง สินทรัพย์
มีมูลค่าลดลง ซ่ึงในป ี2550 ได้ดำเนนิการปรบัปรุงบัญชีสินทรพัยแ์ล้ว

- มีสัดสว่นสนิทรพัยไ์ม่มีตัวตน (สุทธ)ิ (ตอ่สินทรพัยสุ์ทธ)ิ เพิม่ขึน้จาก -1.17% ในป ี2549 เปน็ 16.73% ในปี
2550 ซ่ึงเป็นผลเกิดจากการทีปี่ 2549 โครงการบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐ GFMIS ยกยอดสินทรัพย์ให้
ไม่ถกูตอ้ง  ทำใหก้ารคดิคา่เสือ่มราคาสะสมสงูเกนิความเปน็จรงิ สินทรพัยมี์มูลคา่ลดลง ซ่ึงในป ี2550 ได้
ดำเนินการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์แล้ว

- มีสัดสว่นเจา้หนีแ้ละคา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย (ตอ่สินทรพัยสุ์ทธ)ิ เพิม่ขึน้จาก 7.05% และ 4.50% ในป ี2549 เปน็
31.65% และ 7.82% ในป ี2550  ซ่ึงเปน็ผลเกดิจากป ี2550 หนว่ยงานมกีารวางฎกีาเบกิจา่ยเงนิ(จ่ายตรง)ใน
ช่วงปลายปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดเจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมสูงข้ึน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- มีสัดสว่นของรายไดจ้ากเงนิงบประมาณ(ตอ่รายไดร้วม) เพิม่ขึน้จาก 97.71% ในป ี2549 เปน็  97.78%
ในปี 2550 ซ่ึงเปน็ผลเกดิจากป ี2550 ไดรั้บงบประมาณงบดำเนนิงานและงบเงนิอดุหนนุเพิม่ขึน้จากป ี2549
และมีการโอนเปลีย่นแปลงงบลงทนุเพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงห้องประชุมช้ัน 3
ของสำนักงาน

- มีสัดสว่นรายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืและเงนิบรจิาค (ตอ่รายไดร้วม) เพิม่ขึน้จาก 0.55%ในป ี 2549 เปน็ 0.68%
ในปี 2550 ซ่ึงเป็นผลเกดิจากป ี2550 ได้รับเงินช่วยเหลอืจากองคก์รสหประชาชาต ิUNIFEM

- มีสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ต่อรายได้รวม) ลดลงจาก 4.22% ในปี 2549 เป็น 1.94% ใน
ปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากในปี  2549  โครงการยกยอดสินทรัพย์ให้ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหนา่ยสูงเกนิความเปน็จริง  ซ่ึงใน 2550 มีการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์แล้ว
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ต้นทุนผลผลิต

(พันบาท) (พันบาท)    (บาท)
กิจกรรม ต้นทุนกิจกรรม ผลผลิต ต้นทุนรวม    ตน้ทนุตอ่หนว่ย

1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ  8,652 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ   8,652   1,619.85
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ค้ามนุษย์
ค้ามนุษย์แก่กลุ่มเป้าหมาย

2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ 12,186 2.ประชากรเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม  12,186   2,391.37
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และพฒันาศักยภาพเพือ่การพ่ึงตนเอง
เพ่ือการพ่ึงตนเอง

3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ 59,919 3.ประชากรเป้าหมายท่ีได้รับการ  59,919   3,634.96
ส่งเสริมความเสมอภาคการ สง่เสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และพิทักษ์สิทธิ

4.สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและ 43,901 4.เครือข่ายท่ีได้รับการเสริมสร้างและ  43,901 30,069.03
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
งานสตรีและครอบครวั

5.สนับสนุนการจดัต้ังกลไกและ 122,532 5.ประชากรเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม 122,532      503.99
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี และพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นครอบครัว
ความม่ันคงเขม้แข็ง เขม้แขง็
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ส่วนที ่4 ภารกจิอืน่ๆ ของ สค.

1. มตคิณะรฐัมนตรปีี 2550 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สค.
ในรอบปี 2550 สค. ได้นำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาประกอบด้วยเร่ืองสำคัญๆ รวม

4 เร่ือง ได้แก่

1.1 เร่ือง (ร่าง) แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2550-2554)

คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ (ร่าง) แผนพฒันาสตรใีนชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เมื ่อว ันที ่ 9 มกราคม 2550 เพื ่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาสตรีในช่วงปี 2550-2554 ต่อไป ตามที ่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการสง่เสริมและประสานงานสตรแีละสถาบัน ครอบครัวแห่งชาติเสนอ

คณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานสตรแีละสถาบนัครอบครวัแหง่ชาต ิ (กสค.) ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 10
(พ.ศ. 2550 -2554) จัดทำแผนพัฒนาสตรีฯ เพื ่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและพิทักษ์คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาสตรีฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ซ่ึงคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบและรบัทราบเมือ่วันท่ี 4 มิถุนายน 2545 แล้ว
ข้อเสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการรา่งแผนพัฒนาสตรีฯ

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ (กสค.)
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549 ซึ่งมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
เป็นประธานกรรมการ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
สตรฯี เพือ่ใช้เปน็กรอบและทศิทางในการพฒันาสตรใีนชว่งป ี2550-2554 ตอ่ไป โดยใหแ้กไ้ขประเดน็ในเรือ่งการ
เพิ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการแก้ไขกฎหมาย แก้เป็นการรณรงค์และส่งเสริม สนับสนุนเพื่อ
เพิม่จำนวนสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำบลใหเ้ปน็ผูห้ญงิมากขึน้กอ่นนำเสนอคณะรฐัมนตร ี โดยมสีาระสำคญั
ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสตรีฯ
- เพ่ือพัฒนาหญิงและชายให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์และ

ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
- เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- เพ่ือให้สตรีได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
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2. เป้าหมายของแผนพัฒนาสตรีฯ เป้าหมายการดำเนินงานด้านสตรีไปสูค่วามเสมอภาค
ระหว่างหญงิและชาย เม่ือส้ินแผนฯ ฉบับท่ี 10 ในปี 2554

- เด็ก เยาวชน หญิงและชาย เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
ระหวา่งหญงิและชาย

- สัดส่วนของสตรใีนภาคการเมอืงและการบรหิารเพ่ิมข้ึน
- สตรีกลุ ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวิธีการและการให้บริการสุขภาพอนามัย

มากข้ึน และสามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ ท่ีจัดไว้โดยเฉพาะดา้นอนามัยการเจริญพันธ์ุ
- อัตราการใช้ความรุนแรงต่อสตรีลดลง และสตรีที่ประสบปัญหาสามารถเข้าถึงบริการที่ช่วยแก้ไข

ปัญหาได้อย่างท่ัวถึง
- สตรีมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

3. ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาสตรใีนช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2550-2554) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก การเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ ์ เสริมสร้างความมั ่นคงในชีวิตและร่างกาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
โดยกำหนดประเดน็ยุทธศาสตรย่์อย 5 ประเด็น ได้แก่

3.1 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : การเสรมิสร้างเจตคตคิวามเทา่เทียมกนัระหวา่งหญงิและชาย โดยมี
แนวทางดังนี้

- การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีเจตคติค่านิยมที่ส่งเสริมศักดิ์ศรี และคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ข้ันพ้ืนฐาน และความเทา่เทียมกันระหว่างหญิงและชาย

- การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที ่ดีและคำนึงถึงบทบาท
ท่ีเหมาะ สมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในกรอบของสถาบนัครอบครัว

- การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา และสื่อในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงและชาย

 - การส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อและผู้ทำงานด้านสื่อมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
บทบาทหญิงชายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

-  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
และความเทา่เทียมกันระหว่างหญิงและชาย

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและ
การบรหิาร โดยมแีนวทาง ดงันี้

- การเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหาร
- การเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้าใจแก่หน่วยงาน
- การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของสตรี
- การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับกลไกส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย
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3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสริมสุขภาวะสตรีและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ โดยมีแนวทาง ดังน้ี
- การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยสตรีในระบบปกติ
- การส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับสตรี
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุสตรี
- การส่งเสริมสุขภาวะสตรีกลุ่มที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษ

3.4 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 : การเสรมิสรา้งความมัน่คงในชวิีตและรา่งกาย โดยมแีนวทาง ดงันี้
- การเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
- การเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้าใจแก่หน่วยงาน
- การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย
- การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

3.5 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 : การสง่เสริมการมส่ีวนรว่มทางเศรษฐกจิของสตร ีโดยมแีนวทาง ดงันี้
- การเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนากลไกและโอกาสการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี
- การทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายและกฎระเบยีบ
- การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับคุณค่าและมูลค่าของการดูแลครอบครัว

4. การขับเคล่ือนแผนพฒันาสตรฯี มีความจำเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มมือและการมส่ีวนรว่มของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาสังคม และต้องคำนึงถึงโครงสร้างประชากรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพิจารณา
ถึงความก้าวหน้า ในการศึกษาระบบกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบริบท
ท่ีจะขบัเคลือ่นแผนฯ   ให้สอดคลอ้งและสอดรบักัน

1.2 เร่ือง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงาน
สถาบนัครอบครวัแหง่ชาต ิพ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม  2550 ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการร่างกฎหมายและคณะกรรมการร่างอนุบัญญัติ
ที ่เสนอคณะรัฐมนตรี และดำเนินการต่อไปได้ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเรื ่องการใช้ถ้อยคำ
“ทบวง” ว่าจะเหมาะสมหรือไม่

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ....
มีสาระสำคญั ดงันี ้ไดย้กเลกิระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการสง่เสรมิและประสานงาน

สตรีและ สถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดรายละเอียดในนิยามความหมายเพิ ่มขึ ้น
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แบ่งแยกเปน็หมวด ตามความสำคญัของเนือ้หาแกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนด้วยการ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีที่มาจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณ์ในหลายสาขา และต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั ้งหมด
แก้ไขวาระอยู่ในตำแหน่งจากคราวละสองปีเป็นคราวละสามปีกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง แก้ไขอำนาจและ หน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแยกออกจากเรื่องครอบครัว
เพิ ่มเติมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเป็นผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแนวนโยบายของ
คณะกรรมการ โดยกำหนดใหมี้การประชุม คณะกรรมการชดุน้ีอย่างน้อยปีละส่ีคร้ัง และกำหนดอำนาจหนา้ท่ีของ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของ
สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ....
มีสาระสำคญั ดงันี ้ไดย้กเลกิระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการสง่เสรมิและประสานงานสตรแีละ

สถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดรายละเอยีดเป็นเร่ืองใหม่แยกจากเรือ่งสตรี แบ่งแยกเปน็หมวด
ตามความสำคัญของเนื้อหา กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมด้วยการกำหนด
คณุสมบัตขิองกรรมการผูท้รงคณุวฒิุใหมี้ทีม่าจากบคุคลทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ มีผลงานและประสบการณ์
ในหลายสาขา และต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด กำหนดวาระอยู่ใน
ตำแหนง่ของกรรมการผูท้รงคณุวฒิุจากคราวละสองปเีปน็คราวละสามป ีกำหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละสองคร้ัง กำหนดอำนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม โดยแยกออกจาก เร่ืองสตรี
กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็นผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงานตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี ้อย่างน้อยปีละสี ่ครั ้ง
และ กำหนดอำนาจหนา้ทีข่องสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการ
และอำนาจหน้าท่ีของสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัวในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ

1.3 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเทา่เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรีอนุมัติหลักการรา่งพระราชบญัญัติส่งเสริมโอกาสและความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ

พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานติิบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอว่า ด้วยปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล รวมท้ังสตรีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ท้ังในสังคมไทย
และสังคมโลก ขณะเดียวกันประเทศต่างๆ ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งในบางประเทศก็สามารถผลักดันกฎหมายที่ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยสาเหตุเกี่ยวกับเพศเป็นการเฉพาะได้
แตป่ระเทศไทย ยังไมมี่กฎหมายในลกัษณะดงักลา่ว ประกอบกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช
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2550 มาตรา 30 ได้กำหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและไดรั้บความคุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทียมกัน
ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ

คุ้มครองและพิทักษ์สตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย จึงได้มีการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ข้ึน โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกฎหมายเฉพาะด้านท่ีส่งเสริมโอกาส
และความเท่าเทียมกันเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและคุ้มครองผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิอันเน่ืองมาจากเหตุแห่งเพศ
และเพื่อให้เป็นกฎหมายที่รองรับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบของสหประชาชาติ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและ
ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ พ.ศ. .... (นางจุรี วิจิตรวาทการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) แล้วลงมติอนุมัติให้ คณะรัฐมนตรี
รับร่างพระราชบญัญัติดังกล่าวไปพจิารณากอ่นรับหลักการโดยใหร้อการพจิารณาไวภ้ายในกำหนดเวลา 30 วัน
ตามนัยแห่งขอ้บังคบัการประชมุสภานติบัิญญตัแิหง่ชาต ิพ.ศ. 2549 ขอ้ 111 วรรคหนึง่ ซ่ึงจะครบกำหนดเวลา
ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 และสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดส่้งรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วใหส้ำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญติัส่งเสริมโอกาสและความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. .... มีสาระสำคญัดงันี้
1. ส่งเสรมิใหมี้การกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏบัิตงิาน และประสานการดำเนนิงานเพือ่

ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย คุ้มครองและป้องกันมิให้
มีการเลอืกปฏบัิติโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ (ร่างมาตรา 6)

2. กำหนดใหมี้คณะกรรมการสง่เสรมิโอกาสและความเทา่เทยีมทางเพศ (อทพ.) กำหนดองคป์ระกอบ
คุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตำแหน่ง องค์ประชุมและอำนาจ
หนา้ทีข่องคณะกรรมการ (ร่างมาตรา 9 ถงึรา่งมาตรา 15)

3. กำหนดใหมี้คณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบัิตโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ (วลพ.) สาขาตา่งๆ
กำหนดคณุสมบตัแิละวาระการดำรงตำแหนง่ (ร่างมาตรา 17 ถงึรา่งมาตรา 19)

4. กำหนดให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของ
คณะกรรมการ อทพ. และคณะกรรมการ วลพ. (ร่างมาตรา 21)

5. กำหนดใหผู้้เสียหายมีสิทธิย่ืนคำร้องเม่ือมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดใหต้้องย่ืนเป็น
หนังสือและกำหนดรายละเอยีดของคำรอ้งและวธีิการย่ืนและรับคำร้องผู้เสียหาย (ร่างมาตรา 22 - ร่างมาตรา 23)

6. กำหนดขัน้ตอนและวธีิปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้ย่ืนคำรอ้งและการดำเนนิการ (ร่างมาตรา 24 และ
ร่างมาตรา 26 ถึงรา่งมาตรา 35)

7. กำหนดวธิกีารการใหค้วามชว่ยเหลอืและการสงเคราะหผู้์เสยีหาย (ร่างมาตรา 36 - ร่างมาตรา 40)
8. กำหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมโอกาสและความเทา่เทียมระหว่างเพศ กำหนดวัตถุประสงค์ ท่ีมาและ

กรอบการใชจ่้ายเงนิในกองทนุ (ร่างมาตรา 41 ถงึรา่งมาตรา 44)
9. กำหนดบทกำหนดโทษ (ร่างมาตรา 45 ถงึรา่งมาตรา 50)
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1.4 เร่ือง การปรับปรุง (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (พ.ศ.2551-2556)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2551-2556 เมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอโดยให้
ส่วนราชการและ ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืในการดำเนนิงานดา้นครอบครวั โดยแผนปฏบัิตฯิ ประกอบดว้ย 4
ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม (2) ยุทธศาสตร์
หลักการสร้างหลักประกันคุ ้มครองทางสังคมของครอบครัว (3) ยุทธศาสตร์หลักการสร้างระบบกลไก
บริหารจัดการให้เกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัว และ (4) ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ดงักลา่วในปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหห้นว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาปรบัแผน จากงบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรแล้วไปดำเนินการ ส่วนงบประมาณในปีต่อไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ตามความเหมาะสมกับความจำเป็นตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละปี ซึ่งสำนักงบประมาณจะ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามกำลังเงินของประเทศตอ่ไป

2.ผลการประชมุระหวา่งประเทศทีส่ำคญั  รวม 6 เร่ือง
2.1 สรุปรายงานผลการประชมุคณะกรรมการอาเซยีนดา้นสตร ีคร้ังท่ี 5 ระหว่าง วันที ่2-3
พฤศจกิายน 2549  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 1.  การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (The ASEAN Committee on Women - ACW)
เป็นการประชมุประจำป ีโดยประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ ผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเปน็เจา้ภาพตาม
ลำดับตัวอักษรชื่อประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสตรีในภูมิภาคอาเซียน และ
พิจารณาโครงการทีป่ระเทศในกลุ่มสมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกัน

 การประชมุคณะกรรมการอาเซยีนดา้นสตร ีครัง้ที ่5 จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่2-3 พฤศจกิายน 2549
ณ โรงแรม  Orchard สาธารณรัฐสิงคโปร์  โดย กระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน และกีฬา  (Ministry of Community
Development, Youth and Sports)  แห่งสิงคโปร์  เป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้แทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สมาพันธ์องค์กรสตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of Women’s Organizations –
ACWO) และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย หน่วยงาน / องค์กร ภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน กระทรวงแรงงาน
สำนักงานส่งเสร ิมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์และสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั โดยรองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (นางกานดา วัชราภัย) เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพได้กำหนดให้มีการ
ประชมุเชงิปฏบัิตกิารในหวัขอ้เรือ่งความประสานสอดคลอ้งระหวา่งชวีติและการทำงาน  (Work Life Harmony
Workshop) ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงผู้แทนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้แก่ นางอนุสรณ์
อินทร์กำแพง ผู้อำนวยการกองสง่เสริมและพัฒนาเครือข่าย และนางสาวจิติยา พฤกษาเมธานนัท์  นักพัฒนาสังคม
5 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
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2. การประชมุเชงิปฏิบัติการในหวัข้อเรือ่ง ความประสานสอดคลอ้งระหวา่งชีวิตและการ
ทำงาน ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 ประกอบด้วย การกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย  Mr. Niam Chiang
Meng  ปลัดกระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน และกีฬา การบรรยายเรื่อง นโยบายและความคิดริเริ่มในการ
ดำเนนิงานเกีย่วกบัความประสานสอดคลอ้งระหวา่งชวีติและการทำงานในสงิคโปร ์ โดย Mrs. Tan Hwee Seh
ผู้อำนวยการประสานงาน กลุม่การพฒันาครอบครวั กระทรวงการพฒันาชมุชน เยาวชน และกฬีา การบรรยาย
เรื ่องกองทุนเพื่อส่งเสริมความประสานสอดคล้องระหว่างชีวิตและการทำงาน โดย Mr. Andrew Fung
รองผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ การนำเสนอแบบ
มีส่วนรว่มเรือ่งประสทิธภิาพในการสรา้งความประสานสอดคลอ้งในชวีติและการทำงาน โดย  Mr. David Lock
จากสถาบนั  Clarion และการศกึษา ดูงาน ณ บริษัท IBM  ประเทศสงิคโปร์

3. พิธีเปิดการประชมุ ACW คร้ังท่ี 5  Mr. Yu-Foo Yee Shoon รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการ
พฒันาชมุชน เยาวชน และกฬีา ไดก้ลา่วเปดิการประชมุ ACW ครัง้ที ่5 โดยไดใ้หค้วามสำคญักบัการมส่ีวนรว่ม
ในแรงงานของสตรีอาเซียนซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าชาย สตรีมีแนวโน้มในการเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง
ในครอบครวัมากกว่าบรุุษ เพราะภาระการเลีย้งดบุูตร หรอืภาระในการรบัผิดชอบงานบา้น นอกจากนี ้ทศันคติ
ทางสังคมและวัฒนธรรม นโยบายการจ้างงาน และการไม่มีทางเลือกในการสร้างความประสานสอดคล้อง
ระหว่างชีวิตและการทำงาน ยังเป็นการส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันในตลาดแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ การสร้าง
สภาวะท่ีสมดุลทางเศรษฐกจิให้แก่สตรีในระยะยาว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วน

4. ผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนท่ีเก่ียวข้อง เลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอรายงานเก่ียวกับ
ผลการประชมุตา่ง ๆ ของอาเซยีนทีจั่ดขึน้หลงัจากการประชมุ ACW ครัง้ที ่4 ในเดอืนพฤศจกิายน 2548 ในสว่น
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัความรว่มมือระดบัภูมิภาคดา้นสตร ี ได้แก่
การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 11 (11th ASEAN Summit)
เมื ่อว ันที ่ 12 ธันวาคม 2548 การประชุมสุดยอด
เอเชยีตะวนัออก ครัง้ที ่1 (First East Asia Summit) เมือ่
วันที ่14 ธันวาคม 2548 การประชมุสุดยอดอาเซยีน +3
คร้ังท่ี 9 (9th ASEAN +3 Summit)  เม่ือวันท่ี  12 ธันวาคม 2548
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ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี การประชมุระดบั
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที ่ 6  (6th ASEAN Telecommunications & IT
Ministers Meeting)  ระหว่างวันท่ี 18 - 19 กันยายน 2549
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ การประชุมคณะทำงาน
อาเซยีนดา้นเอดส ์ครัง้ที ่14 (14th Meeting of the ASEAN
Task Force on AIDS – AFTOA) ระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2549 เปน็ตน้ โดยประเดน็หลกั ทีท่ีป่ระชมุตา่งๆ ไดใ้หค้วามสนใจรว่มกนั ไดแ้กก่ารสง่เสรมิ
การรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขัน และส่งเสริมการจ้างงาน

5. รายงานระดบัภูมิภาควา่ด้วยความกา้วหนา้ของสตรใีนภมิูภาคอาเซยีน ฉบบัท่ี 3 (Third
Regional Report on the Advancement of Women in ASEAN)  เน้นด้านมิติหญิงชายของกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ และการรวมตัวกันในภูมิภาค (Gender
Di mensions of the Globalization and Regional
Integration) สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอ
รายงานเกี่ยวกับความเป็นมา และกระบวนการในการ
จัดทำรายงานระดับภูมิภาคว่าด้วยความก้าวหน้าของ
สตรีในภูมิภาคอาเซียน ฉบับที่ 3 โดยเน้นวัตถุประสงค์
ของการ จัดทำรายงาน ดังน้ี

1) เพื ่อส่งเสริมความเข้าใจเกี ่ยวกับนัยของโลกาภิวัตน์ การรวมตัวในระดับภูมิภาค
และส่งเสริมความตระหนกัถึงนัยยะของความกา้วหน้า ของสตรีและความเสมอภาคหญงิชายในประเทศอาเซยีน

2) เพื่อระบุชุดของตัวชี้วัดด้านความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความ
พยายามทีจ่ะระบมุาตรฐานในการประเมนิความกา้วหนา้ ในการบรรลวิุสัยทศันอ์าเซยีน 2010 และความรว่มมอื
ระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์

3) เพ่ือระบุตัวเลือกเชิงนโยบายท่ีจะผนวกข้อเสนอแนะเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลอาเซียน
สาระสำคัญของรายงาน ฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) สถานะของสตรีอาเซียน พิจารณา

จากตวัชีว้ดัความสขุสมบรูณท์างเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง 2) รายงานสถานการณก์ารมส่ีวนรว่มของสตรี
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ และ 3) เสนอชุดของตัวชี้วัดมิติหญิงชาย  (gender indicators)
ซ่ึงจะทำใหเ้หน็ถงึคณุปูการของการมส่ีวนรว่มของสตร ีและปญัหาทีย่งัตอ้งการการแกไ้ข

6. แผนปฏิบัติการเพื่อนำปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน
ไปสู่การปฏิบัติ (The Declaration on the Elimination of Violence against Women Work Plan –DeVAW)
เลขาธกิารอาเซยีนไดน้ำเสนอรายงานความคบืหนา้ในการดำเนนิการตามแผนปฏบัิตกิาร DeVAW ซ่ึงไดรั้บการ
รับรองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 และประกอบด้วยโครงการระดับภูมิภาค 14 โครงการ ซึ่งมีกำหนดการ
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ดำเนนิงานในระหวา่งป ี2549 – 2553 โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนตา่งๆ รับเป็นผูป้ระสานงานในแตล่ะโครงการ
โดยโครงการตา่ง ๆ จัดเปน็ 6 กลุม่ ดงันี้

1) การวิจัย การจัดเก็บ และวิเคราะหข้์อมูล
2) กลไกตอบสนองในการจดับริการเพ่ือดูแลเหย่ือ และผู้กระทำความรนุแรง
3) การบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่นโยบาย โครงการ ระบบ และกระบวนการตา่งๆ
4) การตราและปฏิรูปกฎหมาย
5) การเสริมพลังให้แก่สตรีทางเศรษฐกจิ
6) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอาเซยีนด้านสตรี (ACW) และสหพันธ์องค์กร

สตรีอาเซยีน  (ACWO)

7. สถานะของโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี
เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็น
ผู ้ประสานงานโครงการ ได้นำเสนอความคืบหน้าใน
การดำเนินการตามโครงการตา่งๆ ดังน้ี

7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัว
ข้อเรื่อง ความประสานสอดคล้องระหว่างชีวิตและ
การทำงาน (Work Life Harmony Workshop) โดย
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผู้ประสานงาน ได้จัดขึ้นก่อน
การประชมุ ACW  ครัง้ที ่5  คอื ในวนัที ่1 พฤศจกิายน
2549 ซึ ่งประเทศผู ้ประสานงานจะนำเสนอผลการ
ประชุมต่อ ประเทศสมาชกิตอ่ไป ภายหลงัจากทีท่ี่ดำเนนิ
การรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการแล้ว

7.2 การประชุมระดับสูงอาเซียน
ด้านการบูรณาการมิติหญิงชาย ในบริบทของ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women – CEDAW) ปฏิญญา และแผนปฏบัิติการปักกิง่ (Bejing Declaration
and Platform for Actions – BPFA)  และเป้าหมายการพฒันาแหง่สหัสวรรษ (Millennium Development
Goals – MDGs)  โดยสาธารณรฐัอินโดนเีซยีเปน็เจา้ภาพกำหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่15–16 พฤศจกิายน 2549
ประเทศผู ้ประสานงานได้แจ้งเวียนจดหมายเชิญประชุมรายละเอียดทั ่วไปเกี ่ยวกับการจัดการประชุม
และร่างแถลงการณ์ และข้อตกลงร่วมกันในการนำการบูรณาการมิติหญิงชายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้บริบท
ของ CEDAW, BPFA และ MDGs ให้แก่ประเทศสมาชกิ
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         7.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกนัและแกไ้ขความรนุแรงตอ่สตรีโดยใชมุ้มมองมติิหญงิชาย (Regional Workshop on Gender
Sensitive and Coordinated VAW Services) เนน้การดำเนนิงานของศนูยช่์วยเหลอืเดก็และสตรใีนภาวะวกิฤต
จากความรนุแรง หรอืศนูยพ์ึง่ได ้  (One Stop Crisis Centres – OSCCs) ในประเทศไทย โดยประเทศไทยเปน็
เจา้ภาพกำหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่28-30 พฤศจกิายน 2549 ณ จังหวดัขอนแกน่ ประเทศไทย ซ่ึงหวัหนา้คณะ
ผู้แทนไทยได้นำเสนอความคบืหน้าในการเตรียมการจัดการประชุมต่อท่ีประชุม ACW คร้ังท่ี 5

         ในส่วนของการพิจารณาโครงการที ่จะดำเนินการในปี 2550 และ ปี 2551 ภายใต้
แผนปฏิบัติ การ DeVAW น้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบให้มีการดำเนนิการตามโครงการตา่งๆ ดังน้ี

ปี  2550
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายความรุนแรงในครองครัว (Workshop on

Domestic Violence Legislation)  ผู้ประสานงานไดแ้ก ่เวยีดนาม กัมพชูา และฟลิิปปินส์
2) การประชมุระดับภูมิภาค เร่ืองความรนุแรงอนัเนือ่งมาจากเหตแุหง่เพศ และ HIV/

AIDS (Regional Conferenc  on Gender-based Violence and HIV and AIDs)  ผู้ประสานงานไดแ้ก ่มาเลเซยี
ฟลิิปปินส ์และกมัพชูา

3) การเกบ็ข้อมลูจากการศกึษาเชือ่มโยงระหวา่งสาขาวิชา (Cross-cutting Study Data
Collection)  ผู้ประสานงานไดแ้ก ่อินโดนเีซยี และกมัพชูา

4) ตัวอยา่งทีดี่ในการดำเนนิการดา้นความรนุแรงตอ่สตรี ผู้ประสานงานไดแ้ก ่ฟิลิปปินส์
5) การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และ

สหพันธอ์งคก์รสตรีอาเซียนดา้นความยากจน (Development of a Cooperative Programme between
ACW and ACWO in addressing poverty) ผู้ประสานงานไดแ้ก ่เวยีดนาม

6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องกฎหมายความเสมอภาคหญิงชาย (Regional
Workshop on Gender Equality Legislation) ผู้ประสานงานไดแ้ก ่ประเทศไทย และฟลิิปปินส์

ปี 2551
1) การประชมุเชงิปฏิบัติการระดบัภูมภิาค เร่ือง บทบาทของบรุุษในการรณรงคเ์ร่ือง

HIV/AIDS  (Regional  Workshop with Male Advocates and HIV and AIDS)  ผู้ประสานงานไดแ้ก ่บรูไน
และฟิลิปปินส์

2) การวิจัยเร่ืองธรรมชาติของสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี (Research on the Nature
of Causes on Violence against Women)  ผู้ประสานงานไดแ้ก ่ กมัพชูา และฟลิิปปินส์

8. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อหลักของการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่  การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี
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ในอาเซยีน  (Enhancing Partnerships for the Economic Empowerment of ASEAN Women) ประเดน็หลกั
ท่ีท่ีประชุมให้ความสนใจ ได้แก ่การจดัหาสนิเชือ่ขนาดเลก็ใหแ้กส่ตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตรท่ีีเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม (Micro, Small and Medium Scale Enterprises - MSMEs)
นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาในเร่ืองผลกระทบท้ังในแง่บวกและแง่ลบของโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า
และเศรษฐกิจยุคดิจิตอลต่อสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมพลังทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีในอาเซียน ได้แก่ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
อาเซียน ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ASEAN Network in Skills Training) โดยจะแจ้งเวียนให้ประเทศ
สมาชิกให้ความคิดเห็นต่อไป

9. ประเด็นอืน่ ๆ
9.1 การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านความเสมอภาคหญิงชายในเอเชียตะวันออก (The East

Asia Gender Equality Ministerial Meeting)  ระหวา่งวนัที ่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2549 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น  ซึ่งได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบูรณาการมิติหญิงชาย การสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความเสมอภาคหญิงชาย และการดำเนินงานของกลไกระดบัชาติด้านสตรี
ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยที่ประชุม ACW  เห็นว่า ที่ประชุมในระดับภูมิภาค เป็นเวทีที่
เหมาะสมในการนำเสนออัตลักษณ์ของอาเซียน  (ASEAN Identity)  และการนำเสนอมุมมองร่วมกันใน
ประเดน็ต่าง ๆ  เช่น การแกปั้ญหาความรนุแรงตอ่สตรี เป็นต้น

9.2 ความร่วมมืออาเซียน และประเทศในกลุ่ม + 3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี)  ท่ีประชุม  ACW
ได้แสดงความเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม +3 ต่อไป โดยเลขาธิการอาเซียน
จะได้มีการหารือร่วมกับประเทศในกลุม่ +3 และรายงานความคบืหน้าให้  ACW  ทราบ

9.3 การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กของอาเซียน
(Establishment of a Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women  and Children)
เลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอรายงานเก่ียวกับท่ีมาของการดำเนินการในการจัดต้ังคณะกรรมการ ฯ และความจำเป็น
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ACW  และที ่ประชุมเจ้าหน้าที ่ระดับสูงอาเซียนด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา  (Senior Official Meeting on Social Welfare and Development – SOMSWD)
ในประเด็นดังกล่าว

9.4 โครงการแกไ้ขปัญหาการคา้หญงิและเดก็ขององคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ของญีปุ่่น (JICA Regional Project on Anti-Trafficking in Women and Children)  โดย Ms. Yumiko Tanaka
ท่ีปรึกษาอาวุโสระดับภูมิภาคของสำนักงานสนับสนุนของ JICA  ในเอเชีย ได้หารือร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ JICA ในโครงการดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านสังคม และการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
เหยื ่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ตลอดจนพัฒนามาตรการในการป้องกันการค้ามนุษย์โดย
กระบวน การการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน
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10. การประเมินและเช่ือมโยงประเด็นท่ีอยู่ในลำดับความสำคัญ เพ่ือขับเคล่ือนความร่วมมือ
อาเซียนด้านสตรี ปี 2550-2553 ที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกัน โดยเน้นความสำคัญของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ DeVAW และเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของกัมพูชาและมาเลเซียให้มีการประเมินความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานในช่วงครึ่งแผน สำหรับความร่วมมืออาเซียนในช่วงปี 2550 – 2553 นั้น ประเทศสมาชิกเห็นชอบ
ให้เน้นการมีส่วนร่วมของสตรีในการเป็นผู้นำและการตดัสินใจ และยังคงเน้นการดำเนนิงานต่อเน่ืองในการนำแผน
ปฏิบัติการ DeVAW และแผนปฏบัิตกิารของ ACW ดา้นการสง่เสรมิความกา้วหนา้ของสตรแีละความเสมอภาค
หญิงชายไปสู่การปฏิบัติ

11. การกำหนดวนั เวลา สถานที ่และหวัข้อหลกัของการประชมุ ACW  คร้ังท่ี 6 หวัหนา้
คณะผูแ้ทนไทยไดน้ำเสนอตอ่ท่ีประชุม ACW คร้ังที ่5 เกีย่วกบัการประชมุ ACW คร้ังที ่6 ในประเทศไทยวา่ จะจัด
ขึน้ในชว่งประมาณสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนพฤศจกิายน 2550 โดยมหีวัขอ้หลกัของการประชมุ ไดแ้ก ่การสง่เสรมิ
การมส่ีวนรว่มและภาวะผูน้ำของสตรอีาเซยีน (Promoting ASEAN Women’s Participation and Leadership)
ทั้งนี้ จะได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมด้วย โดยจะพิจารณาหัวข้อที่
เหมาะสมต่อไป

12. พิธีปิดการประชุม  ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้มี
ส่วนร่วม และให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการประชุม นอกจากนี้ ยังได้แสดงความชื่นชมต่อ
สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่ได้ให้ความสนับสนุน และเอื้ออำนวยให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น
และตอ่ประเทศ ไทยในฐานะเจา้ภาพการประชมุ ACW คร้ังท่ี  6

2.2 การประชุมเครือข่ายผู้นำสตรีในเอเปค คร้ังท่ี 12 (The 12th Meeting of the Women Leaders’
 Network (WLN) in APEC) ระหว่างวันท่ี 25-27 มิถุนายน 2550 ณ  เมืองพอร์ต ดักลาส ประเทศออสเตรเลีย

เครือข่ายผู้นำสตรีในเอเปค (APEC Women Leaders’ Network – WLN) เป็นการรวมกลุ่มของ
ผู้นำสตรีจากทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นตัวแทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จากกลุ่มสมาชิกเอเปค
21 เขตเศรษฐกจิ กอ่ตัง้ขึน้เปน็ครัง้แรกทีก่รงุมะนลิา ประเทศฟลิิปปินส ์ ในป ี 1996 เครอืขา่ยผูน้ำสตรใีนเอเปค
จะมีการจัดประชุมกันปีละคร้ัง ซ่ึงเขตเศรษฐกจิสมาชิกจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของ
การประชุม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ส่งเสริมบทบาทและประเด็นหญิงชาย รวมทั้งบทบาท
ทาง เศรษฐกิจของสตรีในเอเปค และผลักดันข้อเสนอแนะจากการประชุมเข้าสู่เวทีเอเปค โดยจะเสนอผลต่อท่ีประชุม
ระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลการประชุม
รัฐมนตรีและผู้นำเอเปคต่อไป ถึงแม้ WLN จะยังมีสถานะเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ แต่ก็มีบทบาทสำคัญ
ในการให้คุณูปการด้านมุมมอง และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้นำสตรีเพื่อประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเปค
ผลักดันการบรูณาการประเดน็มิติหญิงชายเขา้สู่เวทเีอเปคในระดบันโยบาย และผลักดันให้เกิดการประชมุระดับ
รัฐมนตรเีอเปคดา้นสตร ีคร้ังที ่ 1 ในปี  2541 ณ ประเทศฟลิิปปินส์  และครัง้ที ่2 ในปี 2545 ณ ประเทศเมก็ซิโก

เขตเศรษฐกิจไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม WLN ครั้งที่ 8 ปี 2546 โดยสำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการประชุม
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ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
และมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 ธันวาคม 2546 ได้กำหนดใหส้ำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัเปน็
ศูนย์ประสานงาน WLN ในประเทศไทย

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เข้าร่วมการประชุม WLN  อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการประชุมในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ร่วมการอภิปรายในประเด็นต่างๆ และรับรองผลการประชุม WLN เป็นประจำทุกปี นอกจากน้ี ได้จัดให้มีการประชุม
เผยแพร่ผลการประชุมดังกล่าว เพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะจากการประชมุ WLN ไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย

การประชุม WLN คร้ังท่ี 12 จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่25 – 27 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม Sheraton
Mirage  เมือง Port Douglas ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ประสาน
หน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเดินทางไปร่วมการประชุม ตลอดจนร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สรุปสาระสำคญัของการประชมุ  WLN คร้ังท่ี 12 ท่ีประชุม  ได้มีการประชมุเตม็ คณะ (Plenary
Session) และการประชมุเชงิปฏบัิตกิาร (Workshops) ตามหวัขอ้หลกั และหวัขอ้รองตา่งๆ ของการประชมุ  ทัง้นี้
ห ัวข ้อหลักของการประชุม WLN ครั ้งที ่ 12 ได้แก่ สตรีเอเปคในธุรกิจ ปี  2007 : คุณูปการ
ของสตรต่ีออนาคตทีม่ั่นคงและยัง่ยนื (APEC Women in Business 2007: Women Contributing to Strong
and Sustainable Future)  ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อรอง 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) สตรีและการเสรมิสร้างศักยภาพ (Women
and Capacity Building)  2) สตรกัีบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Women and ICT) 3)  สตรใีนการคา้
(Women in Trade) 4) สตรีและความทา้ทายในระดบัโลก (Women and the Global Challenges) และ 5) สตรี
ในธรุกิจ (Women in Business)

ข้อเสนอแนะจากการประชุม WLN ครั้งที่ 12 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็น
ต่างๆ ตามหัวข้อหลัก และหัวข้อรองของการประชุม และได้มีข้อเสนอแนะใน 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) เน้นการให้ความสำคัญ และการหารือเก่ียวกับการดำเนินการ
ของเขตเศรษฐกจิเอเปคเกีย่วกับการรับมือสภาวะอากาศทีเ่ปล่ียนแปลง โดยท่ีสตรีจะต้องมีส่วนร่วมในการพฒันา
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วดว้ย 2) ด้านการสง่เสริมใหส้ตรีได้รับผลประโยชนจ์าก
การเปิดเสรีทางการคา้ (Ensuring Women Benefit from the Trade Liberalization Agenda) เนน้การศกึษา
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค และข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเปคต่อสตรี 3) ด้านสตรีและการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน (Women and
Labour Mobility) เนน้ให ้ WLN มีการหารอืกบัสภาทีป่รึกษาดา้นธรุกจิของเอเปค (APEC Business Advisory
Council- ABAC) เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะของ ABAC ต่อที่ประชุมระดับผู้นำ
เอเปคมกีารกลา่วถงึประเดน็สตร ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการคุม้ครองและปกปอ้งสทิธขิองแรงงานสตรอีพยพ
 4) ด้านการสง่เสริมการมส่ีวนรว่มอยา่งเต็มทีข่องสตรใีนธรุกจิ (Facilitating the Full Participation of
Women in Business) เน้นการสง่เสริมโอกาส และ ขจัดอุปสรรคในการดำเนนิธุรกิจของสตรท่ีีเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ การเงิน การตลาด และการได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ภายในเขตเศรษฐกิจ
5) ด้านช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศของสตรี  (Digital Divide) เน้นการส่งเสริม
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ให้สตรี สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเต็มท่ี โดยเสนอแนะให้รัฐมนตรีเอเปค
ท่ีเก่ียวข้องมีการดำเนนิการในการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น ICT ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การศึกษาวิจัยโดย
จัดเก็บข้อมูลแยกเพศ การแบ่งปันตัวอย่างท่ีดี เป็นต้น 6) ด้านสถานะของ WLN ในเอเปค (WLN within APEC)
เน้นให้ผู้นำเอเปคให้สถานะแก่ WLN เป็นแขกรับเชิญในการประชุมคณะทำงานทุกคณะของเอเปค การแต่งตั้ง
ผู้แทนสตรเีขา้ร่วมในสภาทีป่รึกษาดา้นเศรษฐกจิเอเปค  (ABAC) การนำเสนอขอ้เสนอแนะจากการประชมุ WLN
ในวาระของ ABAC และการให้มีผู้แทนจาก ABAC เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ  WLN ตั้งแต่ปี 2008
เป็นตน้ไป 7) ด้านอนาคตของ  WLN  (The way forward for WLN) เนน้ใหมี้การจดักจิกรรมในดา้นการคา้
วิสาหกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม ICT และการศึกษา การจัดต้ังสำนักงานเลขาธิการ WLN ในฟิลิปปินส์
และ การจัดทำเวป็ไซต์ของ WLN เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกั และเพิม่ช่องทางในการตดิต่อส่ือสาร

ข้อเสนอแนะจากการประชุมเครือข่ายผู้นำสตรีในเอเปค ครั้งที่ 12 ส่วนหนึ่งเป็นการผลักดันต่อจาก
การประชุม WLN คร้ังท่ีผ่านมา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรฐับาลไทย และภารกจิของสำนกังานกจิการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิสตรี
การสง่เสรมิสถานภาพ พฒันาศกัยภาพ การมส่ีวนรว่มของสตร ีซ่ึงรวมถงึพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม
และขนาดเล็กท่ีสตรีเป็นผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของสตรี  ท้ังน้ี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะผู้ประสานงาน  WLN  (WLN Focal Point)
ประเทศไทย จะได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการประชุมและผลักดัน ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทยต่อไป

2.3 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of
Women – CSW) สมัยท่ี 51 ระหว่างวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2550 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมาธกิารว่าด้วยสถานภาพสตร ี(Commission on the Status of Women – CSW)
จัดตั้งขึ ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and
Social Council –ECOSOC) ทำหนา้ทีใ่ห้
ข้อเสนอแนะต่อ ECOSOC เกี่ยวกับการ
ส่งเสรมิสิทธสิตรใีนทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม การศกึษา และอืน่ๆ ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะตอ่ ECOSOC
ในปัญหาเร่งด่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิสตรี

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี หรือ CSW มีหน้าที่ส่งเสริมประเทศสมาชิก ดำเนินการ
ในเรือ่งความเสมอภาค การพฒันาและสนัตภิาพ การดำเนนิการเพือ่ความกา้วหนา้ของสตร ีซ่ึง CSW จะทบทวน
และติดตามความก้าวหน้าทั้งในระดับชาติ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ในการประชุมระดับโลก
วา่ดว้ยเรือ่งสตร ีครัง้ที ่4 เมือ่ปี  2538 (ค.ศ.1995) สมัชชาสหประชาชาตไิดก้ำหนดให ้CSW ดำเนนิการตดิตาม
ความกา้วหนา้ในประเดน็ตามปฏญิญาและแผนปฏบัิตกิารปกักิง่ 12 ประเดน็ รวมทัง้บทบาทในการนำประเดน็
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มิติหญิงชายเปน็กระแสหลกัในกิจกรรมขององคก์ารสหประชาชาต ินอกจากนัน้ ECOSOC ยังได้กำหนดให ้CSW
ติดตามประเดน็เร่งด่วนท่ีน่าห่วงใยตามแผนปฏบัิติการปักก่ิงเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี  การนำเรือ่งมิติหญิงชาย
สู่กระแสหลกั และการสง่เสริมความเสมอภาคทางเพศ

องค์ประกอบของ CSW ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจำนวน 45 ประเทศ ท่ีได้รับเลือกต้ังจาก ECOSOC
โดยเป็นการเลือกตั้งในนามประเทศ กระจายตามกลุ่มภูมิภาค มีวาระ 4 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้ง
ซ้ำได้โดยมีประเทศท่ีเป็นสมาชิกจากแถบแอฟริกา 13 ประเทศ แถบเอเชีย 11 ประเทศ แถบยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ
แถบละตนิอเมรกิาและคารบิเบียน 9 ประเทศ แถบยโุรปตะวนัตก และอืน่ๆ 8 ประเทศ

ความมุ่งหมายของการประชมุ CSW คือ การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของสตรี รวมทั้งการให้คำแนะนำ
ในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดบัโลกในการดำเนนิงานตา่งๆ ด้านสตรี

การประชมุ CSW สมัยที ่51 จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์– 9 มีนาคม 2550 ณ สำนกังานใหญ่
สหประชาชาต ินครนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้เขา้รว่มการประชมุ ประกอบดว้ยผูแ้ทนรฐับาลจากประเทศ
ท่ีเป็นสมาชกิสหประชาชาต ิประมาณ 190 ประเทศ (ในจำนวนนี ้เป็นประเทศสมาชกิ CSW จำนวน 45 ประเทศ
ส่วนประเทศอืน่มสีถานภาพเปน็ผูสั้งเกตการณ)์ ผู้แทนองคก์รตา่งๆ ภายใตส้หประชาชาต ิผู้แทนองคก์รระหวา่ง
รัฐ และผู้แทนองค์กรเอกชน (NGOs) ซ่ึงคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
จากสมาคมตดิตามการพฒันาสตรใีนประเทศไทยและสภาสตรแีหง่ชาตใินพระบรมราชนูิปถัมภ ์รวม 9 คน ดงันี้
1) นางกานดา วชัราภยั รองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย
2) นางกิ่งแก้ว อินหว่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 3) รองศาสตราจารย์
จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4) นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  ผู้แทนประจำสหประชาชาชาติ และผู้แทนสมาคมสตรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและ
เอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5) รองศาสตราจารย์ภาวดี ทองอุไทย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมการติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 6) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชนิปูถมัภ ์7)  นางนาฏรยีา นพคณุ พรหมโยธ ีเลขานกุารเอกประจำคณะทตูถาวรแหง่ประเทศไทย
ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 8) นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 9) นางสาวศิร ิร ัฐ ชุณศาสตร์ สำนักส่งเสริม
ความเสมอภาคหญงิชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



รายงานประจำป ี2550   109

วัตถุประสงค์ของการประชมุ CSW สมัยที ่51
1. เพื่อติดตามผลจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 และผลจากการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยพิเศษ ปี 2543 ในหัวข้อ “สตรี 2000 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การพัฒนาและ
สันตสุิข สำหรบัศตวรรษที ่21”

ก) เพ่ือทบทวนการบูรณาการมิติหญิงชายในระบบของสหประชาชาติ
ข) เพื่อพิจารณาประเด็นเร่งด่วน แนวโน้ม และแนวทางใหม่ต่อประเด็นที่กระทบต่อสถานการณ์

ของสตรี หรือความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย
ค) เพื่อพิจารณาผลจากการนำแผนปฏิบัติการ เพื่อความก้าวหน้าของสตรีในประเด็นที่น่าห่วงใย

เป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ และพิจารณาแนวทางปฏบัิติใน ข้ันต่อไป และความริเร่ิมใหม่ๆ โดยเน้นในเร่ือง “การขจัด
การเลือกปฏิบัติและความรนุแรงในทกุรูปแบบต่อเด็กหญิง” (The elimination of all forms of discrimination and
violence  against the girl child)

ผลการประชมุ CSW สมัยท่ี 51 ท่ีประชุมได้มีการพจิารณาประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดังนี้
1. การกำหนดวัตถุประสงค์และการนำ มาตรการทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็น

ทีน่า่หว่งใย การดำเนนิงานในอนาคต และการรเิริม่ใหม่ๆ  ในประเดน็การขจดัการเลอืกปฏบัิตใินทกุรปูแบบและ
ความรุนแรงตอ่เด็กหญิง ท่ีประชุมได้แสดงความหว่งใยว่า ปัจจุบันไม่มีมาตรการหรอืนโยบายทีใ่ห้ความสำคญัแก่
เด็กหญิงโดยเฉพาะ แต่รวมประเด็นเด็กหญิงไว้ใน นโยบายท่ีเก่ียวกับสตรีหรือเด็ก ทำให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ เด็กหญิง
เช่น การถูกบังคับให้แต่งงาน ภาระในบ้าน การถูกเลือกปฏิบัติ เด็กหญิงท่ีต้องเลิกเรียนกลางคัน การเลือกเพศทารก
สุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ไม่ได้รับ การแก้ไขอย่างเพียงพอ จึงเน้นย้ำให้มีการจัดทำนโยบายที่เน้นเด็กหญิง
เป็นศูนย์กลางและมีมุมมองมิติหญิงชาย จัดทำการสำรวจสถานการณ์และสภาพปัญหาของเด็กหญิงและ
จัดทำงบประมาณทีมี่มุมมองหญิงชายเพ่ือการพัฒนาเด็กหญิง

2. การประเมินผลความก้าวหน้าในการส่งเสริมบทบาท
ผู ้ชาย และเด็กชายเพื ่อบรรลุเป้าหมาย ความเสมอภาคหญิงชาย
เป็นประเด็นที ่มีความสำคัญอย่างยิ ่งในการบรรลุความเสมอภาค
ระหว่างหญิงและชาย จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์และให้การศึกษาเพื่อ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ชายและเด็กชายอย่างต่อเน่ือง

3. การบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักให้ประสบ
ความสำเร็จจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลแยกเพศเพื่อกำหนดนโยบาย
ท่ีสามารถประเมินผล กระทบท่ีได้รับหลังจากการปฏิบัติได้ นอกจากน้ีต้องมี
การให้ความรู ้ความเข้าใจเร ื ่องมุมมองมิติหญิงชายแก่เจ้าหน้าที ่
กำหนดนโยบาย เพื่อไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ต้องมีงบประมาณ
เพ่ือการบูรณาการมิติหญิงชาย ได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะของคณะผู้แทนไทยเพ่ือการดำเนินการต่อไป
1. การจดัเกบ็ข้อมลูแยกเพศและอาย ุการประชมุ CSW สมัยที ่ 51 แสดงใหเ้หน็ความสำคญัของ

การเร่งรัดให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลแยกเพศ และอายุ  เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
กำหนดนโยบาย/โครงการที่เหมาะสมและตอบสนอง ต่อความต้องการของเด็กหญิง นอกจากนี้ การสำรวจ
(survey)  สถานการณ์และความต้องการของเด็กหญิง ก็จะทำให้นโยบาย/โครงการ ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของเดก็หญงิอยา่งแทจ้ริง ประเดน็ ทีค่วรมกีารเกบ็ขอ้มูลแยกเพศและอาย ุเชน่ อายขุองเดก็หญงิ
ท่ีแต่งงานจำนวนของเดก็หญิงในสภาเดก็และเยาวชน จำนวนแรงงานเดก็หญิง เป็นต้น

2. การจดัทำนโยบาย/แผนงานทีก่ล่าวถงึเด็กหญงิโดยตรง ทีผ่่านมาการดำเนนิการเรือ่งเดก็หญงิ
มักจะถูกรวมไว้ในการดำเนินการเรื่องสตรี หรือการดำเนินการเรื่องเด็ก ทำให้เด็กหญิงซึ่งมีความต้องการพิเศษ
และแตกตา่งจากผูห้ญงิหรอืเดก็ชายไมไ่ดรั้บการพฒันา/ส่งเสรมิเทา่ทีค่วร จงึควรมกีารสำรวจการดำเนนิงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเด็กหรือสตรีว่ามีผลกระทบหรือส่งผลดีต่อเด็กหญิงอย่างเสมอภาคหรือไม่ หรือจัดทำนโยบาย/
แผนงานที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กหญิงโดยตรง เช่น การส่งเสริมความเป็นผู้นำของเด็กหญิง การอบรม
เรื ่องสุขภาวะทางเพศและการเจริญพันธุ์แก่เด็กหญิงและเด็กชาย การสอนเรื ่องทักษะชีวิต การลดภาระ
ความรับผิดชอบเร่ืองงานบ้านของเดก็หญิง การจัดเงินทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของเดก็หญิง เป็นต้น

3. การดำเนินการเพ่ือสร้างความตระหนัก และขจัดการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงต่อ
เด็กหญิง เนื่องจากปัญหาเรื่องค่านิยม ความไม่เสมอภาคทางเพศ ทัศนคติทางเพศ ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำ
ให้เด็กหญิงไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเด็กชาย จึงควรดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างเพศ สิทธิของเด็กหญิง การขจัดการเลือกปฏิบัติในกฎหมายหรอืสังคม และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กหญิง

4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรโดยมมุีมมองมิติหญิงชาย งบประมาณและทรพัยากรใน
ด้านต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กหญิง และขจัดการเลือก
ปฏิบัติและความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อเด็กหญิง โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ
ต่อเนื ่อง และเหมาะสม เนื ่องจากการดำเนินการที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติ
ท่ีฝังรากลึกในสังคม จำเป็นต้องใช้การดำเนนิการระยะยาวและตอ่เน่ือง

การเตรยีมการเพือ่การประชมุ CSW สมัยที ่52
1. สถานภาพของประเทศไทย

เนื ่องจากสมาชิกภาพของประเทศไทยใน CSW หมดวาระลงในปี 2550 สถานภาพของ
ประเทศไทยในการประชุม CSW สมัยที่ 52 จึงเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ซึ่งสามารถมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
หรือดำเนินการใด ๆ  เทียบเท่าสมาชิก แต่ไม่สามารถออกเสียงเม่ือมีการให้ลงคะแนนเสยีงรับรองได้

2. หัวข้อการประชมุ CSW สมัยที ่52
ได้มีการกำหนดหัวข้อการประชุม CSW สมัยท่ี 52 ล่วงหน้าไว้แล้วในการประชุมสมัยท่ี 49

โดยมีหัวข้อการประชุมหลักเรื ่อง การจัดสรรงบประมาณเพื ่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและ
การเสรมิสร้างศกัยภาพสตร ี( Financing for gender equality and the empowerment of women) และหัวข้อ
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การติดตามการดำเนนิงาน/การประเมนิความคบืหนา้ในการปฏบัิติเร่ือง การมส่ีวนรว่มอยา่งเทา่เทยีมกนั
ของสตรีในการป้องกัน จัดการและยุติความขัดแย้ง และในการสร้างสันติภาพ ภายหลังความขัดแย้ง
(หัวข้อจาก การประชมุสมยัที ่48)

2.4 การประชุมเครือข่ายประสานงานด้านการบูรณาการมิติหญิงชายภายใต้กรอบเอเปค
(Gender Focal Point Network – GFPN) คร้ังท่ี 5 ระหว่างวันที ่28 – 29 มิถุนายน 2550 ณ เมืองแครน์ส์
ประเทศออสเตรเลีย

เครือข่ายประสานงานด้านการบูรณาการมิติหญิงชายภายใต้กรอบเอเปค (Gender Focal
Point Network – GFPN) คอื กลไกถาวรทางสถาบนัทีถ่กูตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้กดิการตอ่เนือ่งทีย่ัง่ยนื ในการบรูณาการ
มิติหญิงชายในเอเปค ภายหลังจากที่คณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการบูรณาการมิติ
หญิงชายภายใต้กรอบเอเปค (Senior Officials’ Meeting (SOM) Ad Hoc Advisory Group on Gender
Integration – AGGI) หมดวาระการทำงานลงในปลายป ี2545

องค์ประกอบของ GFPN เครือข่ายประสานงานดา้นการบูรณาการมิติหญิงชายภายใตก้รอบเอเปค
หรอื GFPN มีเครอืขา่ยทีส่ำคญั คอื ผู้ประสานงานดา้นบทบาทหญงิชายในระดบัคณะกรรมการตา่งๆ ในกรอบ
เอเปค (Fora Gender Focal Point) ได้แก่ คณะอนุกรรมการระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
และวิชาการ (ECOTECH) คณะกรรมการด้านงบประมาณและการบริหาร คณะกรรมการด้านการค้า
และการลงทุน คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ และคณะทำงานต่างๆ อาทิ คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื ่ออุตสาหกรรม คณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทำงานด้านการท่องเที ่ยว
สำนักเลขาธิการเอเปค จำนวนประมาณ 13 คณะ และผู้ประสานงานด้านบทบาทหญิงชาย  ในระดับเขต
เศรษฐกิจ (Economy Gender Focal Points) จำนวน 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี
เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร ์จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวยีดนาม

บทบาทภารกิจของ GFPN ประกอบด้วย
1. การให้คำแนะนำทางนโยบาย และการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะด้านการบูรณาการมิติ

หญงิชายใหกั้บผู้ประสานงานดา้นบทบาทหญงิชายในคณะกรรมการ(Fora) ชุดตา่งๆ และในระดบัเขตเศรษฐกจิ
โดยใช้เคร่ืองมือท่ี AGGI ได้พัฒนาข้ึนมาแล้ว

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกรอบเอเปค
3. การประเมนิผล และทบทวนการใชห้ลักเกณฑก์ารบูรณาการมติิหญิงชาย (Gender Criteria)
4. การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ตัวอย่างท่ีดีด้านการบูรณาการมิติหญิงชายในกรอบเอเปค
5. การดำเนินการให้มีการจัดทำทะเบียนผู้เช่ียวชาญด้านสตรีในเอเปค และพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัย

เพ่ือท่ีผู้ประสานงานฯ จะได้ใช้ประโยชน์จากผู้เช่ียวชาญดังกล่าว รวมท้ังการให้คำแนะนำปรกึษาท่ีเก่ียวข้อง
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6. การช่วยเหลือในการจัดทำข้อเสนอโครงการ และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ก่ียวข้องกับการบูรณาการมิติ
หญิงชายในการจัดทำโครงการ

7. การรายงานกิจกรรม และผลการดำเนินการด้านการบูรณาการมิติหญิงชายของเครือข่ายต่อ
ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส (SOM) เพ่ือนำเสนอตอ่ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี และท่ีประชุมระดับผู้นำ

การประชุม GFPN ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 มิถุนายน 2550 ณ เมืองแคร์นส์
ประเทศออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก 17 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา
ชิลี ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เปรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม
และคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวนทั ้งสิ ้น 42 คน ซึ ่งเขตเศรษฐกิจไทย
มีนางกานดา    วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

วัตถุประสงคข์องการประชมุ GFPN คร้ังท่ี 5 คอื เพือ่ผลักดนัและตดิตามความกา้วหนา้ในการ
ดำเนินงานตามกรอบแผนงานการบูรณาการบทบาทสตรีในกรอบเอเปค

รูปแบบของการประชุม GFPN ครั้งที ่ 5 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบเต็มคณะ
ประกอบด้วยการนำเสนอประเด็นจากเลขาธิการเอเปค ผู้แทนเขตเศรษฐกิจ และผู ้แทนคณะกรรมการ
จากคณะกรรมการ (Fora) ชุดต่างๆ การรายงานความกา้วหน้าในการดำเนินงานตามกรอบแผนงานการบรูณาการ
บทบาทสตรีใน กรอบเอเปคของเขตเศรษฐกจิต่างๆ การนำเสนอประเดน็การทำงานรว่มกับสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านสตรี คร้ังท่ี 3  แผนการดำเนินงานของ
GFPN ในป ี2551 และการจดัทำแผนการดำเนนิงานของ GFPN ระยะ 3 ปี (ปี 2551 – 2553)

ความสำเรจ็ในการดำเนนิงานของ GFPN ในปี 2550 ประกอบดว้ย
1. การสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์

หญิงชาย ระหว่างวันที่ 26–27 มิถุนายน 2550 ณ เมืองแคร์นส์ ประเทศออสเตรเลีย  การประชุมสิทธิพิเศษ
ทางการค้า ในวันที ่ 24 มิถุนายน 2550 และการประชุมเพื ่อส่งเสร ิมสตรีในยุคเศรษฐกิจดิจ ิตอล
ระหวา่งวนัที ่22–23 มิถุนายน 2550 ณ เมอืงพอรต์ ดกัลาส ประเทศออสเตรเลยี

2. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการของเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วย
ความรว่มมือทางเศรษฐกจิและวชิาการ (SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation
- SCE) โดยอนุญาตให้มีผู้ตรวจประเมินอิสระ (Independent reviewer) เข้าร่วมการประชุม GFPN เพ่ือสรุปผลการจัด
ประชมุ และใหค้ำปรกึษาแกส่มาชกิ GFPN และมกีารกำหนดใหป้ระเทศเจา้ภาพทำหนา้ทีเ่ปน็ประธานของการ
ประชุม โดยมีประธานของปีท่ีผ่านมา และประเทศเจ้าภาพในอีก 2 ปีถัดไปคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ นอกจากน้ี
ยังยอมรับและเห็นความจำเป็นในการใช้แหล่งข้อมูลของสำนักเลขาธิการเอเปค ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของเอเปค และคณะทำงานเฉพาะกิจด้านต่างๆ ภายใต้การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และนำข้อเสนอแนะเรื่องระยะเวลาในการจัดประชุมและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่แผนการ
ดำเนินงานการจัดประชุมในปี 2551 และแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจไม่เสนอเรื่อง
การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสตร ีในปี 2551
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ผลการประชุม GFPN ครั้งที่ 5 ที่ประชุม
ได้มีการพิจารณาประเดน็ต่างๆ สรุปได้ดังน้ี

1. การบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่เอเปค
โดยวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในโครงการ
ท่ีเสนอขอรบังบประมาณสนบัสนุนจากเอเปคในป ี2550
และทบทวนกลยุทธ์ในการพัฒนา ตั้งแต่แนวคิดในการ
เร ิ ่มดำเนินโครงการจนถึงการประเมินผลโครงการ
ซึ ่ง GFPN ได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ฝ่ายบริหารโครงการภายใต้กรอบเอเปค และคณะกรรมการ
(Fora) อื ่นๆ ของเอเปคในการให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้นำเสนอโครงการในการบูรณาการมิติหญิงชาย
เข้าสู่แผนงาน/โครงการ

2. การดำเนนิงานของ GFPN ในอนาคต โดย
GFPN จะนำผลจากการประเมินการดำเนินงานโดยผู้ตรวจประเมินอิสระซึ่งจะแล้วเสร็จใน

เดอืนพฤษภาคม 2551 มาพจิารณาแกไ้ขขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่อง GFPN
ศนูยป์ระสานงานของแตล่ะเขตเศรษฐกจิ (Focal Point) จะทำงานรว่มกบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายเอเปค

ภายในเขตเศรษฐกิจให้มากขึ้นตามคำแนะนำของผู้แทนจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ซึ่งจะส่งผลต่อ
นโยบายของเอเปค และการบรูณาการมมุมองดา้นมติหิญงิชายเขา้สูแ่ผนงาน/โครงการของเอเปค

GFPN จะหาแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่แพร่หลาย และใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งใน
ขณะนีก้ำลงัพฒันาฐานขอ้มูลงานวจัิยดา้นมติหิญงิชาย และการคา้ และประเดน็นีจ้ะไดน้ำมาพจิารณาเพิม่เตมิ
ในการประชมุปี 2551

GFPN จะนำขอ้เสนอแนะจากการประชมุเครอืขา่ยผูน้ำสตรใีนกรอบเอเปค (Women Leaders’
Network – WLN) ในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน และผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามาดำเนินการ
ภายในเขตเศรษฐกจิ และกบัคณะกรรมการ (Fora) อ่ืนๆ ของเอเปค

ข้อเสนอแนะจากการประชุม GFPN ครั้งที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวโุสเอเปค (SOM) ไดแ้ก่

1. การพิจารณาท่าทีของเอเปคในการดำเนินการเรื่องปัญหาแรงงานอพยพสตรี และการเคลื่อนย้าย
แรงงาน

2. การวิจัยและพัฒนาโครงการให้ความรู ้แก่สตรีในเรื ่องผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ ้นจาก
ความตกลงเขตการคา้เสรีและเขตการค้าเสรีในภูมิภาค ข้อตกลงทางการคา้ และโครงการสิทธิประโยชน์ทางการค้า
และการจัดสัมมนาคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางการค้าท่ีก่อให้เกิด
ประโยชนแ์ก่สตรี โดยคณะกรรมการ (Fora) ท่ีเก่ียวขอ้ง

3. การอนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย สำหรับ
เจ้าหน้าท่ีเอเปค และการประชมุเร่ืองสตรีในยุคดิจิตอลอย่างต่อเน่ือง
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4. การรับทราบรายงานของคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEWG) และ
คณะ กรรมการด้านงบประมาณและการบริหาร (BMC) ท่ีนำเสนอต่อ GFPN ในเร่ืองการบูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่
การดำเนินงาน และการผลักดันให้คณะกรรมการ (Fora) ต่างๆ ในเอเปคบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์
หญิงชายในการดำเนนิงาน

5. การนำมมุมองมติหิญงิชายไปใชใ้นการพฒันานโยบาย โดย GFPN ใหค้วามชว่ยเหลอื

ส่ิงทีเ่ขตเศรษฐกจิไทยตอ้งดำเนนิการจากการประชมุ GFPN ครัง้ท่ี 5 ได้แก่
1. การจดัฝึกอบรมเรือ่งการวเิคราะหบ์ทบาทความสมัพันธห์ญงิชายใหกั้บคณะกรรมการ (Fora) ต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง
2. การตดิตามความกา้วหนา้เรือ่งจำนวนสตรทีีมี่ส่วนรว่มในเวทตีา่งๆ ของเอเปค
3. การเกบ็ขอ้มูลจำแนกเพศของสว่นราชการตา่งๆ ทีเ่ปน็คณะกรรมการ (Fora) ของเอเปค
การประชมุ GFPN คร้ังท่ี 6 กำหนดจดัขึน้ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2551 ณ ประเทศเปรู

2.5 การประชุมสภาโลกว่าด้วยเรื่องครอบครัว ครั้งที่ 4  (World Congress of Families IV)
ณ กรุงวอร์ซอว์ สาธารณรัฐโปแลนด์

ความเปน็มา การประชมุสภาโลกวา่ดว้ยเรือ่งครอบครวั (World Congress of Families – WCF)
เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ และผู้นำศาสนา และนักปฏิบัติงานด้าน
ครอบครัว  เพ่ือตอบโต้แนวคิดต่อต้านครอบครัวในโลกตะวนัตกยุคใหม่ โดยเรียกร้องให้ฟ้ืนคืนครอบครัวธรรมชาติ
(Natural Family) เพือ่เปน็พืน้ฐานของสงัคม

ผู้จัดการประชมุ  The Howard Center for Family, Religion and Society  โดยการอปุถัมภ์ของ
ประธานาธิบดีโปแลนด์ ร่วมกับองค์กรวิจัย องค์กรการกุศล องค์กรศาสนา องค์กรด้านครอบครัวในยุโรป
และอเมริกา

วัน เวลา และสถานทีจั่ดประชุม จัดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11–13  พฤษภาคม 2550  Palace of Culture
and Science  กรงุวอรซ์อว ์สาธารณรฐัโปแลนด์

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ศาสนา นักบวช
ผู้แทนองค์กรการกุศล องค์กรศาสนาและเครือข่ายด้านครอบครัวจาก 60 ประเทศ รวมจำนวนประมาณ 3,300 คน

โดยผู้แทนของประเทศไทยประกอบดว้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(นางจิตราภา  สุนทรพิพิธ)  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว (นางอนุสรณ์  อินทร์กำแพง)
และนางมาสสรีุย์  ศรีพรหมมา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว

วัตถุประสงค์ของการประชุม เป็นเวทีอภิปรายเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนประเด็นนโยบาย
สาธารณะ  กล่าวคือ 1) จากประเด็นครอบครัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เป็นประเด็นให้ครอบครัวเป็นแหล่ง
ฟื้นฟูความก้าวหน้าของสังคม  2) จากประเด็นประชากรล้นโลก เป็นประเด็นประชากรโลกยังน้อยอยู่  3)
จากแนวคดิครอบครวัเลก็และการไมมี่บุตรเปน็สิง่ทีด่ ีเปน็ประเดน็ครอบครวัใหญเ่ปน็ของขวญัของสงัคม และ 4)
จากประเดน็ศาสนาทีเ่คร่งครัดการปฏบัิติเป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้ เป็นประเดน็ศาสนาทีเ่คร่งครัดเป็นแหลง่
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แห่งคุณค่าความเป็นมนุษย์และความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ลักษณะการประชุม โดยรวมเป็นเวทีอภิปรายใหญ่
ในหวัขอ้ตา่งๆ ภายใตห้วัขอ้หลกั คอื ครอบครวัธรรมชาตเิป็นอนาคตของชาต ิผู้ร่วมอภปิรายประกอบดว้ย ผู้แทน
หน่วยงาน องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้นำทางศาสนา องค์กรศาสนา ผู้มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ที่
สนบัสนนุครอบครวัธรรมชาต ิโดยอภปิรายในประเดน็ตา่งๆ ได้แก ่สิทธขิองครอบครวัในโลกประชาธปิไตย วิกฤต
ประชากรที่ประชากรลดน้อยลง ความสำคัญของครอบครัว เศรษฐกิจของครอบครัว นโยบายภาษี ทรัพย์สิน
การพึ่งตนเองของครอบครัว ความสำคัญของการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อกัน
ความเป็นพ่อแม่  การต่อต้านการแต่งงาน การอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน การแต่งงานกับเพศเดียวกัน ส่ือมวลชน
สื่อลามก และกระแสโลกาภิวัตน์ การมีบุตรเป็นทรัพย์สมบัติ การสนับสนุนครอบครัวใหญ่ที ่มีลูกมาก
การควบคมุประชากร การทำแทง้  สิทธใินการมชีีวติ การคมุกำเนดิ การใหย้าเพือ่ใหต้ายอยา่งสงบ การไมมี่บุตร
ศาสนาในฐานะเครือ่งมือส่งเสริมครอบครัวธรรมชาติและสร้างความผูกพันในครอบครัว

การประชมุสภาโลกวา่ดว้ยเรือ่งครอบครวั ใหค้ณุคา่กบัความเปน็ครอบครวัธรรมชาตติามความเชือ่
ทางศาสนา โดยเฉพาะในกลุ่มศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นำโดย Dr. Allan Carlson ประธานศูนย์
The Howard Center for Family, Religion and Society  โดยเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
เช่น การไม่ให้คุณค่าความเปน็พ่อแม่ การให้เวลาแก่กันในครอบครัวน้อยลง และการขาดการให้การศึกษาด้าน
ศลีธรรม คณุธรรม ความสบัสนทางเพศ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์การทำแทง้ ความยากจน การคา้มนษุย ์การมี
บุตรน้อยลง เป็นต้น   โดยนิยามสรุปว่าครอบครัวธรรมชาติ หมายถึง  หน่วยสังคมพ้ืนฐานท่ีอยู่ในธรรมชาติของ มนุษย์
ด้วยการท่ีชายหญิงสมัครใจอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตโดยมีการแต่งงาน มีบุตรตามธรรมชาติ รวมท้ังการรับ เด็กบุญธรรม
ครอบครัวท่ีมีความรักต่อกันจะเผ่ือแผ่ความรักและเอ้ือเฟ้ือไปสู่ชุมชน

ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์วอร์ซอว์ (Warsaw Declaration) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ
ครอบครัวธรรมชาติบนพื้นฐานของการแต่งงานระหว่างหญิงชายและอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต เป็นความหวังของ
การฟื้นฟู สังคม ด้วยความเชื่อ ความรัก ความซื่อสัตย์ ตลอดชีวิต ความเคารพในสิทธิการมีชีวิตของมนุษย์
การมีความรับผิดชอบต่อเด็กท่ีจะเกิดโดยไม่ใช้การคุมกำเนิดการสร้างชุมชนแห่งศีลธรรมและคุณธรรมท่ีคนรุ่นต่อไปจะ
เติบโตได้อย่างเหมาะสม การเพ่ิมจำนวนประชากร เรียกร้องให้องค์กรศาสนาเนน้ย้ำเก่ียวกับชีวิตการแตง่งานและ
ครอบครัว เรียกร้องให้องค์กรทางการบริหารและการเมืองผลักดันเรื่องครอบครัวเข้าในกระแสหลักของนโยบาย
สาธารณะ ใหก้ารเลีย้งดเูดก็เปน็สทิธหินา้ทีข่ัน้พืน้ฐานของพอ่แม ่ ใหป้กปอ้งเดก็จากการถกูกระทำทีผิ่ดศลีธรรม
และสง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิเพือ่ใหค้รอบครวัมสีภาพชวีติทีด่ ีโดยเสนอใหปี้ 2551 เป็นปแีหง่ครอบครวั นอกจากนี้
ไดเ้รยีกรอ้งใหภ้าควชิาการใหค้วามรูแ้กค่รอบครวั ภาคการแพทยช่์วยปกปอ้งชวีติทีอ่่อนแอและอยูใ่นภาวะเสีย่ง
ภาคส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับส่ิงท่ีเป็นภัยและให้เยาวชนมีค่านิยมท่ีเหมาะสม ฉลาดเลือกในการใช้ชีวิต
เติบโตด้วยความรักอย่างซ่ือสัตย์  โดยพ่อแม่และชุมชนพร้อมท่ีจะดูแลให้ความช่วยเหลือในภาวะทีเ่กิดปัญหา

2.6 สรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านสตรีและครอบครัวกับประเทศออสเตรเลีย

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว
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กับประเทศออสเตรเลยี  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการปฏบัิติงานระหวา่งองค์กร
สตรีและครอบครวัของประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลยี 2) เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ปรับปรุง
การบริหารงานเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏบัิติงาน 3) เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารใน
อปท.โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณก์ารทำงานระหวา่งประเทศ 4) เพือ่เสรมิสร้างขวญัและ
กำลังใจให้กับผู้บริหารใน อปท. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารใน อปท. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ อปท.
ดเีดน่ดา้นสตรแีละครอบครวั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 – 2549  จำนวน  29  คน ระหวา่งวนัที ่2 – 6  กรกฎาคม 2550
ณ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(นางก่ิงแก้ว อินหว่าง) เป็นหัวหน้าคณะ ซ่ึงผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวสามารถนำประสบการณ์และความรู้มา
พัฒนาการดำเนินงานและปรับใช้กับการบริหารงานของผู้บริหารใน อปท. ได้ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2550 ตวัชีวั้ดที ่3.6 ระดบัความสำเรจ็ของการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ใหแ้กเ่ครอืขา่ย
สตรีและครอบครวั ได้ศึกษาดูงานแลกเปลีย่นประสบการณด้์านสตรีและครอบครวัในนครซดินีย์ ดังน้ี

1) City of Ryde Council (เทศบาลเมืองไรด์) ประเด็นการวางแผนงานดา้นสังคม (Social plan)
ท่ีเกีย่วขอ้งกบั เดก็ เยาวชน สตรี คนชรา คนพกิาร คนตา่งดา้ว ชนพืน้เมอืง

2) Sydney Cochlear Implant Centre = SCIC ศนูยฟ์ืน้ฟรูะบบการไดย้นิแหง่ซดินยี ์ภารกจิ
ของศูนยฟ์ืน้ฟรูะบบการไดย้นิแหง่ซดินยี ์คอื เปน็ผูน้ำในการใหโ้อกาสแกค่นทีมี่ปัญหาดา้นการไดย้นิเพือ่พฒันา
ความสามารถในการสือ่สาร การใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการได้ยิน

3) Local Government and Shires Association : Women in Local Government
สภาปกครองทอ้งถ่ินและสมาคมสภาปกครองทอ้งถ่ินแห่งนิวเซาท์เวลส์ : สตรีในรัฐบาลท้องถ่ิน

4) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กงสุลไทย ณ นครซิดนีย์  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพูดคุยในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลคนไทยในนครซดินีย์
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สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในรอบป ีพ.ศ. 2550 ของสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

1. ด้านการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
1.1. สค. ได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวง 3 ฉบับ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

พ.ศ. 2545 เล่มท่ี 121 ตอน 35 ก ประกาศวนัที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
1.2. ระเบียบกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ ซ่ึงออกตามพระราชบญัญัติตาม

ฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ. 2545 เล่มท่ี 121 ตอน 47 ง ประกาศวนัที ่10 มิถุนายน พ.ศ.2547
1.3. สค. ได้ดำเนินการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว        พ.ศ.

2550 มีผลบังคบัใช้เม่ือวันที ่12 พฤศจกิายน 2550

2. ด้านการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9
2.1. จัดตัง้ศนูยข์อ้มูลขา่วสารบรเิวณชัน้ 1 ของอาคารสำนกังานฯ และมกีารเผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร

ผ่านทาง Website ภายใตช่ื้อ www.women-family.go.th เพือ่ใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารและใหป้ระชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบข้อมูล

2.1.1. มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 อย่างครบถ้วนและได้มีการจัดทำเป็นแฟ้ม
จำแนกขอ้มูล โดยแบ่งข้อมูลเป็นแต่ละแฟ้มหรือกลุ่มเพ่ือให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเรว็

2.1.2. ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา สำหรบัการจดัซือ้จัดจา้งของหนว่ยงาน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ตรวจสอบได้

2.1.3. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละรายการที่ได้มีการประกาศประกวดราคาสอบ
ราคาไว้

2.2. นอกจากนี ้สค. ไดมี้คำสัง่ที ่7/2550 แตง่ตัง้คณะทำงานเพือ่ปฏบัิตติามพระราชบญัญตัขิอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และคำสั ่งที ่ 12/2550 แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ร ับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2.3. ได้มีการจดัทำระเบยีบสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ว่าดว้ยการใหข้้อมูลข่าวสาร
สำหรบัประชาชนเขา้ตรวจด ูพ.ศ. 2549

3. ด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่
     ในการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร ่การใหบ้ริการในชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ ทางหนงัสอืราชการ ทาง website

ทางโทรศพัท์ ทางสือ่ส่ิงพมิพ์/วารสาร มาขอดว้ยตนเอง เป็นตน้
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4. การดำเนินการให้ความรู้บุคลากร
4.1. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดให้มีการดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากร

เกีย่วกบัพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบยีบสำนกังานระเบยีบสำนกังานกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครวัวา่ดว้ยการจดัใหมี้ขอ้มลูสำหรบัประชาชนเขา้ตรวจด ูพ.ศ. 2549 คำอธบิาย ความหมาย
คำจำกัดความ ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการต่อประชาชน

4.2. จัดทำเอกสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครวั วา่ดว้ยการใหข้อ้มูลขา่วสารสำหรบัประชาชนเขา้ตรวจด ูพ.ศ. 2549 คำอธบิาย อำนาจหนา้ที่
การให้ข้อมูลข่าวสาร แจกกับบุคลากร ของสำนักงานฯ

4.3. จัดกิจกรรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จัดนิทรรศการ และจัดให้มีการอบรมสัมมนา
บุคลากรตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร อำนาจหน้าท่ี รวมท้ัง ขอบเขตการใหข้้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

5. แผนการดำเนินงานต่อไป
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีนโยบายในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการอย่างต่อเน่ืองต่อไป ท้ังยังเป็นข้อปฏิบัติของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ



ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ



เพ่ิมองค์ความรู้แก่เครือข่ายฯ เพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสานสัมพันธ์ของเครือข่ายฯ

ประมวลภาพกิจกรรม
ณ โรงแรมทวนิโลตสั จังหวดันครศรธีรรมราช
ระหวา่งวนัที ่21 - 23   กุมภาพนัธ ์  2550



ประมวลภาพกจิกรรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว
ของผูเ้ขา้รว่มสมัมนาภาคเหนอื ณ โรงแรมลำปางเวยีงทอง
จังหวดัลำปาง ระหวา่งวนัที ่7 - 9 กมุภาพนัธ ์2550

แลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน





นายไพบลูย ์ วัฒนศริิธรรม
รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันครอบครวั

กจิกรรมวนัครอบครวัป ี2550
“สมัชชาครอบครัว สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข”

ระหวา่งวนัที ่5 -6 เมษายน 2550  ณ สโมสรทหารบก



จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน

การแสดงกิจกรรมของสโมสรผึง้มหัศจรรย์

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นท่ีได้รับคัดเลือก
และมอบของทีร่ะลกึขอบคณุหน่วยงาน องคก์ร ท่ีสนับสนนุงานดา้นครอบครวั



พิธีสู่ขวัญครอบครวัไทย



ภาพถา่ยกจิกรรมโครงการสานสายใยรกั



เรารกัวันอาทิตย์...วันของครอบครวั
บรรยากาศงานแถลงขา่ว (ศูนยก์ารคา้สยาม)



บรรยากาศการทำกจิกรรมรว่มกนัของครอบครวั



บรรยากาศวนัจดังาน (สวนลมุพนิ)ี



ผู้เข้าสัมมนาร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

ผู้สัมมนาร่วมกิจกรรมกันอย่างต้ังใจ

บุตรและญาติร่วมแสดง
ความยินดีกับแม่ดีเด่นผู้จัดมอบของท่ีระลึกให้

ประธาน

ประธานในพิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรมภาคกลาง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำสตรีในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (สตรีม่าย)



ประมวลภาพกจิกรรมภาคใต้
โครงการพลงัศกัยภาพของครอบครวัในชมุชน



ประมวลภาพกจิกรรม
โครงการสง่เสรมิเครอืข่ายเพือ่การพฒันาสตรี



ภาพกิจกรรม
ตลาดนดัการจดัการความรู ้(KM)





ภาพกิจกรรมเครอืข่าย
ผู้นำรุน่ใหมเ่พ่ือสตรแีละครอบครวั



คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา
1. นายสวุทิย ์ ขนัธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. นางกิง่แกว้ อินหวา่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3. นางจติราภา  สุนทรพพิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คณะผู้จัดทำรายงาน
1. นางจติราภา สุนทรพพิิธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. นางสาวศภุธัญญา  โบราณนิทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการ
3. นางสาวสริิวรรณ  เยน็ตัง้ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว
4. นางฤทยั  ใหม่จันทรท์อง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงนิและบัญชี 7
5. นางสาววรางคณา  วงศม์หาชัย เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 7 ว
6. นางโสภญิ   เทพพทิกัษ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 7 ว
7. นางสาวพชัรีวรรณ  ฤทธวิรรณะ เจา้หน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 6 ว
8. นางสาวจฑุามาส    ครธุพุม่ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
9. นางสาวพนิทสุร   โพธิอุ์ไร เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
10. นายอนนัต์  นามวิจิตร เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย
กองวชิาการ  สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
เลขที ่255 ถนนราชวถิ ี แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทว ี กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์ 0 2306  8754  โทรสาร 0 2306 8781
www.women-family.go.th
พิมพ์ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



 




