
แนวทางการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด  
ประจ าปี ๒๕๕๖  

................................  

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ ( กยส. ) โดยมี
นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสตรีและการจัดการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ  
และ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี ( กสส. ) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
การประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ กยส. ก าหนด  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสตรี และการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เล่ม ๑๒๘     
ตอนพิเศษ ๒๒ ง. หน้า ๕๖-๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  

๑. ความหมายของค าส าคัญ 
 “สมัชชาสตรี” หมายถึง การรวมกลุ่มของสตรี  องค์กรสตรี และภาคประชาชน         

จากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสตรี 

 “สมัชชาสตรีระดับชาติ” หมายถึง สมัชชาสตรีที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มสตรีหรือ
องค์กรสตรีระดับจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และให้รวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานภาพสตรีแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การบริหาร
หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่อไป 

     “สมัชชาสตรีระดับจังหวัด” หมายถึง สมัชชาสตรีที่เป็นการรวมกลุ่มของสตรี องค์กรสตรี
และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็ นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และรวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัด       
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมประสานงาน และพัฒนาสถานภาพ
สตรีระดับจังหวัด  

 “คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด” หมายถึง คณะอนุกรรมการ    
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่           
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑ หน่วยงาน เป็นอนุกรรมการ 
และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ส าคัญในการ
จัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑) เพ่ือทบทวนปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านสตรีของประเทศ 

     ๒) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด  
     ๓) เพ่ือน าเสนอโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรี  
         ตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย 
     ๔) เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 



 -๒- 
         ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๓. รายละเอียดการด าเนินงาน 
        การประชุมสมัชชาสตรีประจ าปี ๒๕๕๖ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ก าหนดจัดการประชุมเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ และ ระดับจังหวัด โดยระดับขาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ก าหนดจัดในวันที่  ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ส่วนระดับจังหวัดขอความร่วมมือให้จัดในระหว่าง           
เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้  

กิจกรรมระดับจังหวัด 
ระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
๓.๑ จดัการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด    

๓.๒ จัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด    

๓.๓ จัดท ารายงานผลการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด 
      แจ้งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

   

                   ๓.๑ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพ่ือร่วมกัน    
พิจารณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  
                         อนึ่ง ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตาม      
พระราชกฤษฎีกาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็น     
รายเดือนและเป็นรายครั้งส าหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ในวงเงินจ านวน ๑๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง (ประธานอนุกรรมการ          
๑ คน x ๑,๐๐๐ บาท อนุกรรมการ ๑๔ คน x ๘๐๐ บาท)  โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว จ านวน ๑ ครั้ง         

     ๓.๒ จัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
       ๑) ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดด าเนินการ ๑ วัน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 
๒๕๕๖ อนึ่ง เม่ือจังหวัดได้ก าหนดวันจัดประชุมฯ แล้ว โปรดแจ้งให้ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวทราบด้วย เพื่อที่จะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์  หรือให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเอกสาร        
ที่เกี่ยวข้อง  
       ๒) กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละประมาณ ๘๐ คน โดยขอให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ต าบล สภาองค์กรชุมชน สื่อมวลชน อาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และประชาชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพ้ืนที่ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์  ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลคนต่างด้าว          
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เปิดกว้างแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มเป้าหมายในส่วนของหน่วยงานภาครัฐควรจะมีผู้แทนที่ด าเนินงาน       
ในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ที่สามารถเชื่อมร้อยข้อเสนอของสมัชชาสตรีเข้าสู่ยุทธศาสตร์        
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งหญิงและชาย 



 -๓- 
โดยส่งเสริมให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีมากขึ้น เพราะจักท าให้ผู้ชายเข้าใจความคิดและ
ความรู้สึกของสตรียิ่งขึ้น จะได้ช่วยกันคิดและพัฒนาศักยภาพสตรี เพราะการพัฒนาสตรีเท่ากับเป็นการพัฒนา
ผู้ชายไปด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่สตรีจะเป็นคนอบรมเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว 

               ๓) รูปแบบการจัดการประชุม ควรจัดในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการให้
ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น การสรุปสถานการณ์ สถิติที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ศักยภาพสตรีของจังหวัด แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑         
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) การเขียนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีฉันทามติร่วมกัน และ
รวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
โครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาสถานภาพสตรีระดับจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้
จังหวัดให้ระยะเวลาและความส าคัญกับการระดมความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มากกว่าการนั่งฟังการบรรยาย 

               ๔) ประเด็นการระดมความคิดเห็น สืบเนื่องจากข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับจังหวัด   
ระดับภาค และระดับชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีประเด็นในการพัฒนาศักยภาพสตรีที่เป็นปัญหาร่วมและ
ยังคงต่อเนื่องมาทุกปี ๔ ประเด็นส าคัญ คือ 

                    ๔.๑) โอกาสทางการศึกษา 
           ๔.๒) ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม    
        ๔.๓) การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี 
       ๔.๔) การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ 
       ดังนั้น เพ่ือให้ข้อเสนอของสมัชชาสตรีได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่

ระดับจังหวัด การประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดประจ าปี ๒๕๕๖ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ขอให้ทุกจังหวัดจัดเวทีระดมความคิดเห็นโดยพิจารณาคัดเลือกอย่างน้อย ๒ ใน ๔ ประเด็น
เบื้องต้น และประเด็นปัญหาอ่ืนที่เห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนของจังหวัดอีก ๑ ประเด็น          
เพื่อตอบค าถามตามประเด็นที่จังหวัดเลือก รายละเอียดของค าถามปรากฎตามเอกสารแนบ ๑ 

 
           ๕) สถานที่ด าเนินการ ให้จังหวัดพิจารณาสถานที่ตามความเหมาะสม  

        ๖) งบประมาณ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้สนับสนุน
งบประมาณให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๕๖ จังหวัดละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบบริหารโครงการ ๔,๐๐๐ บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) และงบด าเนินงาน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนอ่ืน ๆ จังหวัดสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการ           
ได้ตามความเหมาะสม  

 ๗) การรายงานผล เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวไม่ได้ด าเนินการจัดสมัชชาสตรีระดับภาค ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดจัดท ารายงาน
ตามแบบที่แนบ ผลการระดมความคิดเห็นรวมทั้งรูปถ่ายการจัดงาน เพ่ือจักได้น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ   
การประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖         
ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

     โดยหนังสือน าส่งขอให้จัดส่งมาที่ 



 -๔- 

       ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
       เลขที่  ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท   
       เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐  
      ส าหรับเอกสารแนบ ได้แก่ รายงานผลการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด 
      ประจ าปี ๒๕๕๖ ผลการระดมความคิดเห็น และภาพถ่าย  ขอให้จัดส่งเป็น files  
      ทาง e - mail address ดังนี้ :  
        -  lsayamol@yahoo.com 
                - noko_4721032@hotmail.com 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
                                             ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 
หมายเหตุ : สามารถ Download เอกสารทั้งหมดได้จาก  http://www.gender.go.th/ 
               เมนูหลัก - เอกสารวิชาการ   หัวข้อ - การประชุม/อบรม/สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการจัดประชุมสมัชชาสตรรีะดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๖ 

จังหวัด............................................... 
๑. วันที่จัดงาน.........…….…………….…………………………………………………………………………………………….……. 
๒. สถานที่จัดงาน...……………….………………….………….…………………………………………………………………..…… 
๓. งบประมาณ  
 จากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                         จ านวน       ๔๐,๐๐๐  บาท    
 บูรณาการการจัดสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด กับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
     ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................. ........... 
     ชื่อกิจกรรม............................................................. .................................จ านวน.........................บาท 
     ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................. ........... 
     ชื่อกิจกรรม.............................................................................................. จ านวน.........................บาท 

                                  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน....................................บาท 
๔. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น.....................คน  

 แยกเพศ เป็นชาย.................คน หญิง.................คน  

mailto:lsayamol@yahoo.com
mailto:noko_4721032@hotmail.com
http://www.gender.go.th/


 -๕- 

 แยกหน่วยงาน ภาครัฐ..........หน่วยงาน  ภาคธุรกิจเอกชน........แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชน.......องค์กร   
    ภาคประชาสังคม .......แหง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........แห่ง สื่อมวลชน...........................แห่ง  
    ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน..........แห่ง    คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)...............คน  
    คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ต าบล.....................คน สภาองค์กรชุมชน.........คน 
    สื่อมวลชน.......คน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ....... คน อาสาสมัครพัฒนาสังคม.....คน ประชาชน.........คน 

๕. การให้ความรู้ก่อนการระดมความคิดเห็น 
หัวข้อวิชา วิทยากร (ท่านเป็นใครจากหน่วยงานใด) 

  
  
  

๖.ปัญหาอุปสรรคในการจัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด 
………………………………………………………………..………………………………………………………………………….... 
.............................................................................................................................. ................................... 

๗.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….... 

 
ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 
        (.........................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................. 

 (เอกสารแนบ ๑) 

ค าถามส าหรับการระดมความคิดเห็น 
 

 ท่านคิดว่าควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมใดบ้าง... 
       -  เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาของสตรี 
 -  เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
 -  เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี  
 -   เพ่ือส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจมากขึ้น  

                                     และ 

 -  เพ่ือ.......................... (ตามประเด็นปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนของจังหวัด) ...........................  

 แต่ละประเด็นขอให้ท่านช่วยคิดมากกว่า ๑ โครงการ 
 

 ท่านคิดว่าโครงการตามข้อ ๑ แต่ละโครงการ ...  
- มีวัตถุประสงค์อย่างไร   

พิจารณาคัดเลือก 
อย่างน้อย  

๒ จาก ๔ ประเด็น 



 -๖- 
- มีกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างไรบ้าง        
- ใช้ระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ (๑ ปีส าเร็จ หรือ ต่อเนื่อง ๒ - ๔ ปี) 
- ในแต่ละปีมีค่าเป้าหมายการด าเนินงานอย่างไร 
- คาดว่าจะใช้งบประมาณหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าไหร่ และจะขอรับการสนับสนุนจากท่ีใด  
- องค์กร/หน่วยงานใดควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
  ใครควรเป็นผู้สนับสนุน  
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการเป็นอย่างไร  
- จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

 

 ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในประเด็นที่สมัชชาสตรีจังหวัดท่านเลือก 
     อย่างไร  
 

 

โดยขอให้เขียนผลการระดมความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่แนบ (เอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 



แบบแสดงผลการระดมความคิดเหน็จากการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวดั ประจ าปี ๒๕๕๖ 

จังหวัด..................................................... 

ประเดน็   โอกาสทางการศึกษา    การเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี    การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตดัสินใจ 
             การตั้งครรภไ์ม่พร้อม       ........................................................................................................................................................................................................................            

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์............................................................................................................................................................................................................................................... 
               ............................................................................................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................................................................................................................................................... 
                               ..........................................................................................................................................................................................................................  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ................................................................................................................................................................................................................................... 
                      .................................................................................................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานที่ส าคัญ 

เป้าหมายการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จ านวน แหล่งสนับสนุน ไม่ใช้ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

          
          
           
          
          
          
          

เอกสารแนบ ๒ 



 
ข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
  

  เครือข่ายสมัชชาสตรี ได้ประชุมก าหนดประเด็นที่มีนัยยะส าคัญที่จะเสนอต่อรัฐบาล
ให้เร่งด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
๑. สตรีกับโอกาสทางการศึกษา 

๑) ให้ความส าคัญและสร้างโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับสตรี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีด้อยโอกาส และ
สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนใหม้ีจ านวนเพียงพอและสะดวกส าหรับผู้ใช้ 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีให้ก้าวไปพร้อมกับสมาชิกในสังคม เพื่อจะได้เรียนรู้
บทบาท สิทธิ หน้าท่ี ซึ่งจะเป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกันในการพัฒนาท้ังเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองการปกครอง 

๓) ให้ใช้ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน โดยจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่สตรี โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นรายบุคคลท้ังการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดสรรงบประมาณพัฒนาสตรีเพิ่มเติมเป็นพิเศษในกรณี
เร่งด่วน 

๔) สนับสนุนเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลัง
อ านาจสตรี โดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี (area based management) และ
ส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ พร้อมท้ังการ
ตรวจสอบประเมินผล โดยใช้กลไกท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๕) สร้างการเตรียมความพร้อมให้แก่สตรีสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
คุณภาพแรงงานสตรีและบุรุษให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศสมาชิก   
 

๒. สตรีกับการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี   
๑) เร่งด าเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่าง

เพศ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มผู้หญิง ชาย และกลุ่มหลากหลายทางเพศได้รับ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทุกด้าน และมีมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคส าหรับกลุ่มผู้หญิงท่ีต้องได้รับความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ โดยน านโยบายกองทุน
พัฒนาสตรีบูรณาการสาระอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียม     
เสมอภาคระหว่างเพศ  



 -๙- 

๒) ยกระดับกลไกระดับชาติเรื่องสตรีให้เป็นหน่วยงานอิสระ จากระบบราชการและ
จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการท างานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ก าหนดมาตรการให้กลไกระดับชาติ โดยมีเป้าหมายและส่งเสริมการท ายุทธศาสตร์
และสร้างการยอมรับเรื่องความเสมอภาคหญิงชายเป็นกระแสหลักของกระบวนการ 
นโยบายและการด าเนินงานในภาคราชการ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านความเสมอ
ภาคหญิงชาย เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของสตรี และการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

๔) ส่งเสริมให้มีคณะท างานโดยมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง ภาคประชาสังคม และภาครัฐ
ให้มีสัดส่วนท่ีสมดุล และจัดท าแผนปฏิบัติงานบนหลักความร่วมมือพหุภาคีท่ีมี
แผนการท างานจากเบื้องบน จัดท าแผนท่ียึดโยงกับสถานการณ์ สภาพปัญหาของ
พื้นท่ี ในการขับเคล่ือนสังคมเสมอภาคและเป็นธรรม 

 
๓. สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ   

๑) ก าหนดให้มีการใช้ระบบสัดส่วนของผู้หญิงในทางการเมือง เช่น อปท. พรรคการเมือง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๒) สร้างกลไกสตรีในการท างานด้านการเมืองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    
ทุกระดับ (สร้างสภาสตรีในชุมชน/ต าบล/หมู่บ้าน) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสตรี
เพื่อเข้าสู่เวทีการเมืองและพัฒนาให้สตรีมีบทบาททางการเมือง 

๓) สร้างหลักประกันการเปิดพื้นท่ีสาธารณะ ให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในการบริหาร                   
การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการก าหนดกิจกรรมสาธารณะ
ด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  

๔) สร้างมาตรการในการบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งของราชการ
ของหน่วยงาน ภาครัฐ อปท. ให้พิจารณาให้โอกาสผู้หญิงโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือ   
ใช้สถานภาพทางเพศเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

๕) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสตรีเพื่อเข้าสู่เวทีการเมืองและให้ความรู้แก่ผู้หญิง   
ด้อยโอกาส ได้รับรู้เรื่องของการเมืองและนโยบายของรัฐ รวมท้ังให้การสนับสนุน
ประชาสังคมในการท างานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สตรีมีบทบาททางการเมือง 

๖) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยก าหนดโควต้า 
 
 
 
 



 -๑๐- 

๔. สตรีกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม   
๑) ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ 
๒) จัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีเป็นอิสระ ซึ่งท าหน้าท่ีบูรณาการให้กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง

ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครองวัยรุ่นท่ี
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

๓) ก าหนดมาตรการเยียวยาแม่วัยรุ่น โดยสร้างแนวทางเพื่อช่วยเหลือให้สามารถเลี้ยงดู
บุตรพร้อมท้ังมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมอาชีพ         
การส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นหน่วยสนับสนุน พร้อมท้ังแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาของแม่วัยรุ่น 

๔) สนับสนุนการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการลดความรุนแรง รวมท้ังช่วยเหลือ
และป้องกัน โดยให้การสนับสนุนเครือข่ายสตรีในการด าเนินงานขับเคลื่อนเพื่อลด
ความรุนแรงของปัญหาวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ไม่พร้อม  การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มี
ทักษะการป้องกันตนเอง รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในทุกระดับ 

๕) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทัศนคติและทักษะในการสอนเรื่อง
เพศศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรท่ีครอบคลุมเรื่องสุขภาวะทางเพศในสถานศึกษา     
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล  

๖) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา และ  
เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนมาตรการลดความรุนแรงในครอบครัว ในระดับพื้นท่ี  
 

ทั้งหมดนี้ ต้องการให้รัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติ สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่มีความเท่าเทียมเสมอภาคระหว่างเพศ  หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี
และการขับเคลื่อนเครือข่ายสตรี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพื่อสนับสนุนการน าข้อเสนอจากเวทีสมัชชาแห่งนี้  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

******************** 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๑๑- 
ประเดน็โอกาสทางการศึกษา   

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ประเดน็การเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งให้กับองคก์รสตรี    

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ประเดน็การตั้งครรภ์ไม่พร้อม    

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ประเดน็การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสนิใจ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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ประเดน็.....................................................................................................................................................................................           

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล 
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