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บทที่  4 
บทบาทและการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

4.1 กรอบแนวคิดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 

 ในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น การกําหนด
บทบาทและขอบเขตการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการพฒันาสตรจีะขึน้อยูกบั
ปจจัยและเงื่อนไขสําคัญดังนี้ 
 4.1.1 เงื่อนไขเบื้องตนคือ สภาพขององคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ ไดแก ประเภทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เพราะองคกร
ปกครองทองถิ่นแตละประเภทจะมีอํานาจหนาท่ี ลักษณะพื้นที่และนวัตกรรมในพื้นที่ท่ีแตกตางกันไป 
ดังนั้นในการกําหนดบทบาทการดําเนินงานจึงตองคํานึงถึงพื้นฐานเหลานี้เปนเบื้องตน 
 4.1.2 การคํานึงถึงกลุมอายุของสตรีตั้งแตวัยทารก - วัยชรา รวมท้ังการดําเนินชีวิตในแตละ
ชวงอายุของสตรี ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีนั้นครอบคลุมในทุกกลุมอายุ และ
สอดคลองตามความตองการและความจําเปนของแตละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 
 4.1.3 การดําเนินงานที่ครอบคลุมในดานตางๆ เพื่อใหสตรีทุกกลุมอายุไดรับการพัฒนา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทการดําเนินงาน 6 ดานสําคัญคือ 
  1) ดานการบริหารจัดการ เปนการวางระบบและการจัดโครงสรางการดําเนินงาน
เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาสตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
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  2) ดานสุขภาพอนามัย เพื่อใหสตรีในทุกกลุมวัยไดรับบริการ การดูแลดานสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
  3) ดานการศึกษา การเรียนรู เพื่อใหสตรีไดเขาถึงโอกาสในการศึกษา และเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  4) ดานเศรษฐกิจ เพื่อท่ีสตรีสามารถประกอบอาชีพ มีรายไดท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดรวมท้ังการไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
  5) ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อใหสตรีมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
คุณคาของตนเอง รวมท้ังการสรางระบบการคุมครองสตรีจากความรุนแรงตางๆ ตลอดจนการมีสวนรวม
ของสตรีในดานสังคมและการเมือง 
  6) ดานการจัดการทรัพยากร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและโอกาสในการจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนและมีความปลอดภัยตอทุกคน  
 4.1.4 การพิจารณาผลลัพธและผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งสามารถดําเนินการโดยการกําหนดเกณฑการพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถิ่นนั้นๆ ข้ึนมาเอง (Key Performance Index – KPI) และการวัดและเปรียบเทียบบริการและ
วิธีการปฏิบัติ เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตน (Benchmarking) 
เปนตน 
 โดยกรอบแนวคิด ในการกําหนดบทบาทการดําเนินงาน ขององคกรปกครองทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาสตรีนั้นสามารถเขียนเปนแผนภาพ 4.1 ไดดังนี้ 
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4.2   ลักษณะการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรี 
 ในการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองทํางานใน 2 ลักษณะรวมกันไปกลาวคือ  
 4.2.1 การทํางานเปนภาคี กับกระทรวงและหนวยงานภาคราชการที่เกี่ยวของ อาทิเชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 
นอกจากนั้น การใหความสําคัญกับงานดานสตรีและครอบครัวดวยการทํางานรวมเปนภาคีโดยมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค อีกทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองตองมีวิสัยทัศนในการ
ติดตามและคิดเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น เชน การตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

บริหารจัดการ 
 

สุขภาพอนามัย 
 

การศึกษา การเรียนรู 
 

เศรษฐกิจ 
 

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี   
 

การจัดการทรัพยากร 
 

อํานาจหนาที่ 

พ้ืนที่ 

นวัตกรรม 

อบจ. 
เทศบาล/
อบต. 

- เด็กหญิง 
- เยาวชน /      
  วัยรุนสตรี 
- สตรีวัยทํางาน 
- หญิงสูงอายุ 

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

------- Benchmarking 

แผนภาพ 4.1 กรอบแนวคิดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานตามมาตรฐานสงเสริมการพัฒนาสตรี 
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ซึ่งถือเปนตัวอยางหนึ่งของการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ คือ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมการ
พัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข หรือโครงการหนึ่งโรงเรียนสองสังกัดท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ ในการถายโอนอํานาจการ
กํากับดูแลโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลงมาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ตามแนวทางที่กําหนดเพื่อเขารวมรับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองคกรสตรีระดับหมูบาน และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาของสตรี 
ครอบครัว และชุมชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนอํานาจการกํากับดูแลจาก
กรมการพัฒนาชุมชนสูการบริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
 4.2.2 การทํางานแบบมีสวนรวม การกระตุนและสงเสริมใหสตรีไดเขามามีสวนรวมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีสวนชวยไดมากในการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ซึ่งเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาหลายๆ ปญหาได เชน ปญหาความรุนแรง สําหรับคุณคาสตรีในงานทองถิ่นควรมองวา
ใครมีความคิดดีกวาในการพัฒนาทองถิ่น บางเรื่องสตรีอาจคิดไดดีกวาหรือคิดไดเชื่อมโยงเปนระบบ
มากกวา โดยเฉพาะในงานดานสตรีและครอบครัวซึ่งถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะการพัฒนาสังคม
ใหนาอยู บานนาอยู และเมืองนาอยู เริ่มตนจากครอบครัวอันเปนฐานสําคัญที่สุดในการสงเสริมใหชุมชน
มีความเขมแข็ง ซึ่งผูหญิงจะมีบทบาทมาก นอกจากนี้สตรีในชุมชนยังอาจมีบทบาทในการจัดตั้งกลุม
ตางๆ เชน กลุมชุมชนบางพระนาอยูในองคการบริหารสวนตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เปนตน 

4.3   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
 จากการกําหนดกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดการสงเสริมการพัฒนาสตรี จําเปนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองมีเทคนิควิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรในการเตรียมการในเรื่องสําคัญ ดังนี้ 
 4.3.1 การดําเนินการภายในองคกร ประกอบดวย  
  1) การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น เพื่อใหการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนไปเพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงควรจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีข้ึน 
เพื่อท่ีจะทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรูปแบบคณะกรรมการฯ นี้
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จะทําใหการดําเนินงานไดรับความรวมมือจากหลายฝายในการผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ควรประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน เพื่อใหกิจกรรม
การสงเสริมการพัฒนาสตรีมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของสตรีท้ังใน
ระดับปจเจกบุคคลและกลุม รวมท้ังยังสามารถตอบสนองโดยครอบคลุมตอปญหาทุกดานของสตรีใน
พื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีข้ึน โดยในการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว สามารถพิจารณาตามศักยภาพและขนาด โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

  ก.) รูปแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ท่ีมีความพรอมและ                   
มีศักยภาพในการดําเนินงาน ประกอบดวย 
   (1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
   (2) ประธานสภาทองถิ่น กรรมการ 
   (3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
   (4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
   (5) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนการศึกษา กรรมการ 
   (6) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนสาธารณสุข กรรมการ 
   (7) ผูอาํนวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวนการคลัง กรรมการ 
   (8) ผูแทนจากสถาบันทางวิชาการ/ผูอํานวยการ กรรมการ 
      สถานศึกษาในทองถิ่น   
    (9) ผูแทนองคกรเอกชน/สมาคมที่ทํางานดานสตรี  กรรมการ 
    เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    (10) ผูแทนองคกรภาครัฐท่ีดําเนินงานดานสตรี เด็ก  กรรมการ 
     เยาวชน ผูสูงอายุ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    (11) ผูแทนกลุมองคกรธุรกิจ พอคา กลุมประชาสังคม กรรมการ 
    และกลุมอาชีพในเขต  
   (12) ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับทองถิ่น  กรรมการ 
    (13) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน กรรมการ 
    สวัสดิการสังคม และเลขานุการ  
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   (14) หัวหนางานดานสวัสดิการ หรือเจาหนาท่ี กรรมการ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย  และผูชวยเลขานุการ 
  ท้ังนี้จํานวนของคณะกรรมการลําดับ (8) – (12) ใหกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ข.) รูปแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ประกอบดวย 
   (1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประธานกรรมการ 
   (2) ประธานสภาทองถิ่น กรรมการ 
   (3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
   (4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
   (5) ผูแทน/ผูนําชุมชนในทองถิ่น กรรมการ 
   (6) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อยางนอย 2 คน  กรรมการ 
   (7) เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานการสงเสริม กรรมการ 
    การพัฒนาสตรี และเลขานุการ 
  อยางไรก็ตาม หากองคกรปกครองทองถิ่นมีความขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และ
ผูแทนในคณะกรรมการดังกลาว ในระยะแรกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบหมายภารกิจงาน
พัฒนาสตรีใหแกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อดําเนินการบูรณาการพัฒนาสตรีไปพรอมกับภารกิจ
ดานอื่นๆ 
  สําหรับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่นที่แตงตั้งข้ึน           
มีดังนี้ 
  (1) วางแผน ประสานแผน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรี
ระยะ 3 ป ตามวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาในกรอบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (2) ติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสตรีประจําป ใหมีการ
ดําเนินงานสอดคลองกับแผนฯ ปญหาและความจําเปนในทองถิ่น 
  (3) สงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาสตรีในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังในเรื่อง
ปญหาเฉพาะของกลุมตางๆ รวมท้ังปญหาของสตรีในทุกวัย และทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สุขภาพอนามัย และการจัดการทรัพยากร) 
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  (4) รณรงคและสงเสริมใหองคกรตางๆ  ในเขตพื้นที่ทองถิ่น  ท้ังภาคเอกชน              
ภาคประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการพัฒนาสตรี (เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส) และถือวาเปนความรับผิดชอบของทุกคนในทองถิ่นที่มีตอกลุมตางๆ ดังกลาว 
  (5) สนับสนุนและระดมทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสตรี 
  (6) ติดตามและรายงานสถานการณปจจุบันของปญหาสตรี (ทุกกลุมวัย) ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมท้ังนําเสนอแนวทางแกปญหา 
  (7) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานในดานตางๆ ตามความเหมาะสม 
  ภายใตอํานาจหนาท่ีดังกลาว คณะกรรมการฯ มีแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาสตรี               
ดังแผนภาพ 4.2 
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แผนภาพ 4.2  แนวทางการดําเนินการตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
สงเสริมการพัฒนาสตรี 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุ 
    แผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนา 
    ทองถิ่นระยะ 3 ป 

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

7. คณะกรรมการฯ ติดตามผลและ 
    ประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน 
    สถานการณปญหาตอองคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น 

2. คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น 
    ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาพิจารณากําหนด 
    วางแผนและเสนอแผนเปนแนวทางตอองคกร   
    ปกครองสวนทองถิ่น 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง   
    คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
    สตรีทองถิ่น 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    พิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของ 
    คณะกรรมการฯ เพื่อนําไปประกอบ   
    การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

6. คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็นและ 
    สนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ เพื่อการ 
    ดําเนินการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการ 
    พัฒนาสตรี  รวมทั้งการสนับสนุนการ 
    ประสานงานพัฒนาสตรีในทองถิ่น 
    รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  2) การจัดทําฐานระบบขอมูลและทะเบียนกลุมองคกรสตรี คณะกรรมการพัฒนา
สตรีในระดับทองถิ่น และขอมูลสตรีในทุกดาน ทุกกลุมวัย  
  3) การกําหนดแผนปฏิบัติงานสงเสริมการพัฒนาสตรีไปสูมาตรฐาน ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
กรอบระยะเวลา เพื่อใชในการติดตามและประเมินผล 
  4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาว 
  5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม 
  6) จัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานสงเสริมการพัฒนาสตรี อยางนอย 1 คน ท่ีมี
ความเหมาะสมโดยเปนบุคคลที่มีความสนใจในงานสวัสดิการสังคม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และ
การจัดสวัสดิการกลุมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน  
  7) จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําป เพื่อลําดับกิจกรรมโครงการตางๆ ใหทุกฝาย
ไดรับทราบ เพื่อท่ีจะไดมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ 
  8) การจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อพัฒนาสตรี โดยครอบคลุมท้ังดานสุขภาพ ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมตางๆ ในทุกกลุมวัย (เด็กหญิงกําพรา เด็กหญิงท่ีถูกกระทํา ถูกทารุณ ผูหญิงท่ีปวย
ดวยโรครายแรง ผูหญิงสูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งฯลฯ) 
  9) การจัดตั้งศูนยชวยเหลือประสานและคุมครองสตรีในทองถิ่น โดยใหคําปรึกษา
ในทุกดาน โดยอาจประสานขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา การแพทย 
หมุนเวียนมาใหคําปรึกษา 
  10) สนับสนุน/สงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการพิเศษรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (Daycare) 
และสวัสดิการดูแลผูสูงอายุเพื่อแบงเบาภาระสตรี 
 4.3.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปน 
ตองมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง รวมท้ัง
สถาบันทางวิชาการตางๆ ท้ังนี้ในการจัดการในดานนี้มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) การติดตอประสานงานกับสถาบันทางวิชาการ สถาบันวิจัย องคกรพัฒนาเอกชน
ท่ีทํางานเกี่ยวกับผูหญิง ท้ังในระดับชาติ และระดับทองถิ่น เพื่อขอความสนับสนุนและรวมมือในการรวม
เปนที่ปรึกษาในดานการทําวิจัย โครงการ/กิจกรรม การเปนวิทยากรฝกอบรม การติดตามประเมินผล     
เปนตน 
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 2) สรางเครือขายความรวมมือของกลุมสตรี องคกรสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเชื่อมโยงเครือขายกับ
ทองถิ่นอื่น และการเชื่อมโยงระดับสูงข้ึน เชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เปนตน 
 3) ประสานงานกับหนวยงาน/องคกรระดับตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน หรือกลุมผูดอยโอกาส          
ผูยากลําบาก เพื่อใหกลุมสตรี กลุมแมบาน ไดศึกษาและเรียนรู 
  4) รวมประชุมกับองคกรสตรี กลุมสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับทองถิ่น 
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ปญหา ความตองการตางๆ ท้ังนี้เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของผูหญิงในทองถิ่นดวย 
  5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี และจัดทํารายงานประจําป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 แผนภาพ 4.3  การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี 

ดําเนินงานรวมกับ
คณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีในทองถิ่น 

 
ประสานงานกับสถาบัน
ทางวิชาการ สถาบันวิจัย 

จัดเครือขาย 
ความรวมมือกับกลุม

สตรีอื่น ๆ 

 
ประสานงานกับภาครัฐ 
เอกชน ทองถิ่นอื่น ๆ  

ประชุมรวมกับกลุมสตรี
ในพื้นที่ 

รวมติดตามประเมินผล
การทํางานตาม

แผนพัฒนาสตรีของ
ทองถิ่น 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4.4   แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร : เครื่องมือและกลไกการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
 ในการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองจัดทําแผนการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี หรือแผนแมบทสงเสริมความเสมอภาคหญิง – ชาย ซึ่งเปนแผนที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดสงเสริมใหทุกสวนราชการจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในเนื้อหาสาระและรูปแบบ รวมท้ังแผนดังกลาวตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และควรสอดคลองกับความตองการและ
ปญหาของทองถิ่นนั้นๆ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะ 3 ป ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับแผนงานดานอื่นๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ซึ่งในกรณีของกรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสตรีของ
กรุงเทพมหานคร บรรจุไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 4.4.1 หลักการพื้นฐานของการสงเสริมการพัฒนาสตรี ในการจัดทําแผนและการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรตระหนักถึงหลักการในการสงเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญกลาวคือ 
  1) ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะความเสมอภาคระหวางเพศจะ
ชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการสรางความเจริญเติบโต ในการลดความยากจนในการ
บริหารอยางมีประสิทธิผล การสงเสริมความเสมอภาคในมิติหญิง-ชาย จึงเปนสวนสําคัญของกลยุทธการ
พัฒนาที่มุงเนนใหคนทุกคน ท้ังผูหญิงและผูชายหลุดพนจากความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได 
  2) บทบาทหญิงชาย ในเรื่องของสิทธิหนาท่ี ความรับผิดชอบตางๆ และโอกาสตางๆ 
ทางสังคมที่จะตองไมถูกกําหนดหรือข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นเกิดเปนผูหญิงหรือผูชาย 
  3) การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อผูหญิงจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได
อยางเต็มท่ี เปนคนที่มีความเปนมนุษยเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน 
  4) การสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาที่เกิดกับผูหญิง 
อีกทั้งปญหาเรื่องการขาดโอกาสในสังคม, ปญหาความยากจนและปญหาดานการไมมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาอยางเต็มท่ี  



มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
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 4.4.2 ความมุงหวังของการสงเสริมการพัฒนาสตรี บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้น ครอบคลุมในทุกกลุม ทุกเพศและทุกวัย 
สําหรับการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีความมุงหวังเพื่อ 
  1) สตรีมีศักยภาพเพียงพอในทุกดานที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคาตลอดทุกชวงอายุ 
  2) สตรีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจในทุกดานและ
ทุกระดับ 
  3) สตรีไดรับการคุมครองจากครอบครัว ชุมชน และสังคม และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกับชาย 
  4) สตรีมีโอกาสในการเขาถึงสื่อ และไมตกเปนเครื่องมือในเชิงการคาและพาณิชย  
  5) สตรีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการเพื่อความกาวหนาของสตรีท่ีเขมแข็ง 
และมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ 
 4.4.3 วัตถุประสงคเพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรี คือ  
  1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรีท่ีตอบสนองตอปญหาความ
ตองการ และศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่นนั้นตอการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
  2) เพื่อเปนกรอบในการสงเสริมการพัฒนา และเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
  3) เปนเครื่องมือในการประสานแผนสงเสริมการพัฒนาสตรีรวมท้ังการพัฒนาใน
กลุมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งถือเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชอบดูแล เชน งานดาน
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  4) เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น รวมท้ังชุมชน  
 4.4.4 กลยุทธและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสตรี ในการจัดทํา
แผนการสงเสริมการพัฒนาสตรีท่ีสอดคลองกับความตองการ ปญหาและศักยภาพ ตลอดจนมิติความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนอยูนั้น ควรท่ีจะดําเนินการโดยใชกลยุทธและเทคนิควิธีการดังนี้ 
  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีทักษะและความสามารถ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี  
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    2) การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของสตรี บริบทการพัฒนาสตรี
ในปจจุบัน แนวคิดการพัฒนาสตรี กรอบแผนพัฒนาสตรีของชาติ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
เปนตน 
  3) การรับฟงความคิดเห็นของผูแทนจากฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาคประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
  4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การพูดคุยปรึกษา ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
หาจุดรวมความเต็มใจและตั้งใจ และแสวงหาความรวมมือกับองคกรชุมชนตางๆ เชน สมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และพระสงฆ เปนตน 
  5) กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวางแผนฯ จําเปนตองใหชุมชนมีสวนรวม
รับรูและใหขอมูล เพื่อใหเกิดการรบัรู ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับและการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ 
  6) ใชแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเมื่อได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลแลว นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาสูโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนา 3 ป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาตามความสําคัญของปญหา ความเรงดวนของแหลงทุนและการ
ดําเนินการ เปนตน 
 4.4.5 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี  
  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จําเปนตองใหชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้น อันเปนกระบวนการเรียนรูทําใหเขาใจศักยภาพที่แทจริงของ
ตนเอง และพบแนวทางในการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของหมูบาน ตําบล ทองถิ่น จึงตองมาจากคน
ในชุมชน/ทองถิ่น เปนหลัก สําหรับเปาหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเริ่มตนจากการเก็บขอมูลตางๆ เชน ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู 
ตลอดจนสถานการณปญหาตางๆ และกระบวนการจัดการของชุมชนและบางเรื่องจําเปนตองรวมมือ
ที่กวางขวางมากกวากลุมเดียวหรือหมูเดียวกัน หลังจากนั้นก็นําสูกระบวนการและขั้นตอนวางแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาสตรี ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมความพรอมใหแก เจ าหนา ท่ี

ผูปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตร 
  ข้ันตอนที่ 2  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น โดยการสนับสนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงทําความ
เขาใจแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ การรับฟงปญหา ความตองการและศักยภาพ
จากชุมชน ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีในพื้นที่หนวยงานของ
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62 บทที่  4  บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี  

ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจหลักและ
จุดมุงหมายการพัฒนาสตรี 

  ข้ันตอนที่ 3  คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาสตรีทองถิ่นพิจารณากําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรี โดยการบูรณาการแนวทางการพัฒนาในดานสงเสริม
การพัฒนาสตรีกับกลุมอื่นๆ หรืองานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  ข้ันตอนที่ 4  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีทองถิ่น เสนอแผนยุทธศาสตร  
การสงเสริมการพัฒนาสตรีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใช
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 

 4.4.6 เงื่อนไขในการสงเสริมการพัฒนาสตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อท่ีจะทําให
กระบวนการการพัฒนาสตรีในทองถิ่นเปนไปตามความมุงหวัง ควรมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้  
  1) สรางระบบการใหขอมูล ขาวสารและความรูตางๆ  
  2) การสนับสนุนดานงบประมาณที่จําเปนเพื่อเสริมสรางการดําเนินงาน 
  3) สนับสนุนเครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางเพียงพอและเหมาะสมแกการ
ดําเนินงาน 
  4) สนับสนุนองคความรู เทคนิควิธีการใหมๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
  5) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคและสรางกฎระเบียบใหมมาสนับสนุนศักยภาพ
ของสตรี 
  6) สนับสนุนใหผูหญิงรวมกลุมกันแกไขปญหาในชุมชนทองถิ่นมากขึ้น  
  7) สนับสนุนใหทํางานแบบภาคีเครือขาย 
  8) เสริมสรางศักยภาพของกลุมสตรีใหเกิดเปนเครือขายท่ียั่งยืน 

4.5   แนวทางการประสานงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี 
 ในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีใหสําเร็จลุลวงไดนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น โดยการสรางองคกร
เครือขายท่ีดําเนินงานรวมในมาตรฐานงานสงเสริมการพัฒนาสตรีท้ัง 6 ดานนั้น องคกรภาคีเครือขายท่ี
เกี่ยวของมีดังนี้ 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่  4  บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพ  4.4  องคกรภาคีเครือขายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานสงเสริมการพัฒนาสตรี 

เครือขายการบริหารจัดการ 
- คณะกรรมการสงเสริมการ

พัฒนาสตรีฯ 
- องคกรชุมชนในพื้นที่ 
- องคกรพัฒนาเอกชนที่

เกี่ยวของดานสตร ี
- สื่อมวลชนในทองถิ่น 
- องคกรเอกชนในพื้นที่ 

ฯลฯ 
  

เครือขายสุขภาพอนามัยคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุย
จังหวัด 

- หนวยงานสาธารณสุข 
สาธารณสุขอําเภอ               
สถานีอนามัยในพืน้ที่  

     ฯลฯ 

เครือขายการศึกษาการเรียนรู 
- สถาบันการศึกษาในพื้นที่    

ทุกระดับ 
- สํานักงานกิจการสตรีฯ 
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุยจังหวัด 
และสถานสงเคราะหในพื้นที่ 

- องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ 
- แรงงานจังหวัด  
   ฯลฯ 

เครือขายเสริมสรางเศรษฐกิจและ
รายไดของสตร ี
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุยจังหวัด
และสถานสงเคราะหในพื้นที่ 

- แรงงานจังหวัด 
- พาณิชยจังหวัด 
- องคกรเอกชนในพื้นที่ อาทิ

หอการคาจังหวัด บริษัทตางๆ 
- สํานักงานกิจการสตรีฯ 
        ฯลฯ 

เครือขายวัฒนธรรมประเพณ ี
- สถาบันศาสนา 
- วัฒนธรรมจังหวัด 
- องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 
- องคกรชุมชนดานวัฒนธรรม

ในพื้นที่ 
- สื่อมวลชนในทองถิ่น 
     ฯลฯ 

เครือขายการจัดการทรัพยากร 
- องคกรพัฒนาเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
- องคกรเอกชนในพื้นที่ 
- องคกรชุมชนในพื้นที่ 
 ฯลฯ 



มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 

64 บทที่  4  บทบาทและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาสตรี  

 ท้ังนี้บทบาทขององคกรภาคีตางๆ จะมีสวนในการดําเนินงานตามมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบทบาทขององคกรตางๆ จะมีมาก/นอยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยความสามารถในการ
ประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจุดเนนของงานดานการพัฒนาสตรีท่ีอาจแตกตางกัน
ไปในแตละทองถิ่น ยกตัวอยางกรณีการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหข้ันพื้นฐานแก
สตรีตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย มีการจัดใหบริการแกสตรี (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ง) ดังนี้  

1) การรับคนไรท่ีพึ่งเขาสถานสงเคราะห 
2) การเขารับการคุมครองในสถานแรกรับ 
3) การเขารับการคุมครองในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
4) การเขารับการฝกอาชีพศูนยสงเคราะหและฝกอาชพี 

 
 
 
  
 


