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บทที่ 3
มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3.1 การสรางมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
“มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี” จัดทําขึ้นโดยจําแนกตามเนื้อหาสาระ เพื่อพัฒนาสูการ
สรางตัวชี้วัดและการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการทํางานดานสตรี โดยเฉพาะการสงเสริมการพัฒนาสตรีมี
กรอบมาตรฐานการทํางานดังนี้

ดานโครงสราง
การบริหารจัดการ
ดานการศึกษา
การเรียนรู

ดานสุขภาพอนามัย
วิสัยทัศนและ
ภารกิจ

ดานสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี

ดานการจัดการทรัพยากร
ดานเศรษฐกิจ

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ทั้งนี้การสรางมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาสตรีทั้ง 6 ดานนั้น มีสาระสําคัญดังนี้
1) ดานโครงสรางการบริหารจัดการ มี 2 หมวด 8 ขอกําหนด คือ
หมวดที่ 1 โครงสราง
(1) คณะกรรมการ
(2) มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
หมวดที่ 2 การบริหารจัดการ
(1) มีแผนงาน
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) มีการดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
(4) มีการพัฒนาการเรียนรู
(5) มีระบบขอมูล
(6) มีการเชื่อมโยงกับองคกรอื่น
2) ดานสุขภาพอนามัย มี 4 ขอกําหนด คือ
(1) มีระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสุขภาพ
(2) มีการจัดการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
(3) มีการจัดการปองกันโรคใหกับสตรีทุกวัย
(4) มีการสงเสริมใหสตรีสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
3) ดานการศึกษา การเรียนรู มี 6 ขอกําหนด คือ
(1) มีการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
(2) การจัดการเรียนรูเพื่อตอยอด
(3) มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู
(4) การไมรูหนังสือ การมีการศึกษาต่ํา
(5) ทักษะ ความรู ความสามารถใหสตรีพึ่งตนเองได
(6) มีการเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ
4) ดานเศรษฐกิจ มี 6 ขอกําหนด คือ
(1) สตรีมีอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได
(2) มีการสงเสริมอาชีพที่ตอบสนองความตองการ
(3) สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานของสตรี
(4) มีการจัดบริการพิเศษ สวัสดิการพิเศษเพื่อลดภาระหนาที่ประจําของสตรี
(5) ระบบความเปนธรรมในรายได
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(6) เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถใหสตรี
5) ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี มี 9 ขอกําหนด คือ
(1) จิตสํานึก เจตคติ คานิยม เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม สิทธิความเสมอภาคของหญิงชาย
(2) มีเครือขายคุมครอง เฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี
(3) มีระบบการคุมครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในชีวิตและทรัพยสิน
(4) การลงสมัครรับเลือกตั้ง
(5) การตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร
(6) การเขารวมเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
(7) เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของผูชายในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
(8) สรางความเขาใจ ปรับทัศนคติของสังคมใหม เรื่องการเพิ่มสวนรวมของผูชายใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตร
(9) กลไกควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อที่ทําใหเกิดอคติทางเพศ ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ตอสตรี
6) ดานการจัดการทรัพยากร มี 3 ขอกําหนด คือ
(1) ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร
(2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
(3) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3.2 กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการสงเสริมการพัฒนาสตรี
กรอบมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดนี้ เ ป น เพี ย งแนวทางเบื้ อ งต น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บศึ ก ษา
คนควาและตรวจสอบวาในการปฏิบัตินั้นสามารถทําไดหรือไม อยางไร ควรตองปรับแกเพิ่มเติมดานใด
และอยางไร การที่จะบรรลุผลสําเร็จตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตองคํานึงถึงปจจัยเรื่องใดบางมา
สนับสนุนสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ภายใตการกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 กลุม คือ
1) ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เปนกลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองทองถิ่นจําเปนตองมีเพื่อเปน
กรอบสําคัญ อันบงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่เกิดขึ้น
2) ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เปนกลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดทํา
เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นพัฒนาสตรีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดสงเสริมการพัฒนาสตรี แบงไดเปน 6 ดาน ดังตาราง 3.1 ดังนี้
บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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4. มีเจาหนาที่ที่ทํางานเต็มเวลาดานพัฒนาสตรีรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ประสานงานกับองคกรตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับกับการพัฒนาสตรี

2) มีเจาหนาที่
รับผิดชอบ

หมวดที่ 2 การบริหาร
จัดการ
1) มีแผนงาน
5. มีการรวบรวมขอมูลแยกเพศหญิงชายเพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานรวมทั้งการตัดสินใจและการปรับปรุงงาน
6. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจตอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนงานการพัฒนาสตรี

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
งานดานสตรี เด็กและเยาวชน
2. มีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารงานที่เปนลายลักษณอักษร
และมีคําสั่งมอบหมายงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสตรีที่มาจากตัวแทนของสวนตางๆ ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน และอื่นๆ

ตัวชี้วัด

1) คณะกรรมการ

1. ดานการบริหารจัดการ
หมวดที่ 1 โครงสราง

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

7. มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมงานการพัฒนาสตรีที่ทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําขึ้น
8. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปอยางพอเพียงทุกปตามแผนที่กําหนด
เพื่อใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

9. มีการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับกิจกรรมการพัฒนาสตรีเพิ่มขึ้นทุกป
3) มีการดําเนินงาน 10. มีการจัดประชุมรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
อยางสม่ําเสมอ
ของคณะกรรมการ/
คณะทํางาน
4) มีการพัฒนาการ 11. มีการสัมมนาทางวิชาการของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีใน
เรียนรู
ทองถิ่น เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสตรีในทองถิ่น
12. มีการจัดทําการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการสรางแผนการ
ดําเนินงาน อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติจริงได

2) มีการจัดสรร
งบประมาณ

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

โครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดขึ้นตามแผนงาน
ควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
อาชีพ และรายไดของ
สตรี โดยใหมีการ
กระจายตัวของโครงการ/
กิจกรรมอยางครบถวน
ทั้งของสตรี เด็ก เยาวชน
ผูพิการ และผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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38
ตัวชี้วัด

2. ดานสุขภาพอนามัย
1) มีระบบโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสุขภาพ
2) มีการจัดการเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพ
3) มีการจัดการ
ปองกันโรคใหกับ
สตรีทุกวัย
4) มีการสงเสริมให
สตรีสามารถดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

5. รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0 – 1 ป ไดรับวัคซีนตามวัย

3

3

3

3
3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

1. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภและหลังคลอดไดรับความรูและคําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก โดย อสม. และ/หรือ แกนนําชุมชน
2. รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการเฝาระวังทางโภชนาการโดย อสม.
ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน
3. รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-5 ปที่มีปญหาทุพโภชนาการไดรับอาหารเสริม
และคําแนะนําในการแกไขปญหาทางโภชนาการจาก อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
4. เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะทุพโภชนาการไมเกินรอยละ 7

13. มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
5) มีระบบขอมูล
6) มีการเชื่อมโยงกับ 14. มีสตรี/กลุมสตรีเขารวมเปนคณะกรรมการรวมในทุกกิจกรรมของทองถิ่น
องคกรอื่น

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐานโดย
ภาวะทุพโภชนาการคือ
ภาวะขาดสารอาหารหรือ
ภาวะโภชนาการเกิน

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3
3
3

7. รอยละ 75 ของทารกไดกินน้ํานมแมไมนอยกวา 6 เดือน
8. รอยละ 90 ของหญิงมีครรภมีการฝากครรภ ไดรับการดูแลกอนคลอด
การทําคลอด และดูแลหลังคลอดจากเจาหนาที่สาธารณสุข

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

6. รอยละ 100 ของทารกมีน้ําหนักแรกเกิดไมต่ํากวา 2,500 กรัม

ตัวชี้วัด

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน
เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

โดยการรับ
- วัคซีนปองกัน
วัณโรคเมื่อแรกเกิด
- วัคซีนปองกันคอตีบ
ไอกรน บาดทะยัก
โปลิโอ เมื่ออายุ 2,4
และ 6 เดือน
- วัคซีนปองกันหัด
และหัดเยอรมัน
เมื่ออายุ 9 เดือน

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

39

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

40

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3
3

3

3

3

10. รอยละ 100 ของหญิงวัยเจริญพันธุมีความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว

11. รอยละ 70 ของวัยรุนสตรีมีความรูเรื่องเพศสัมพันธ และการปองกันตนเอง
จากการตั้งครรภกอนวัยอันควรอยางถูกตองปลอดภัย
12. รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป มีความรูและพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองเปนประจํา
13. รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
14. อัตราการติดเชื้อ HIV ในสตรีลดลงรอยละ 50 และมีอัตราที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องทุกป
15. รอยละ 60 ของสตรีอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางเหมาะสมกับวัย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

9. รอยละ 75 ของหญิงวัยเจริญพันธุที่แตงงานและอยูกับสามีมีการวางแผน
ครอบครัว

ตัวชี้วัด

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

18. จัดใหมีการใหความรูหรือจัดคลินิกเฉพาะสําหรับสตรีวัยทองหรือสูงอายุ

17. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกสตรีผูสูงอายุอยางนอยปละ 1 ครั้ง

16. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงคและประเมินผลการลดละเลิกการสูบบุหรี่
การดื่มสุรา และยาเสพติดอยางนอยปละ 2 ครั้ง

ตัวชี้วัด

3. ดานการศึกษา
การเรียนรู
1. เด็กกอนวัยเรียนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสถานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
1) มีการจัดการ
รอยละ 90 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ภูมิปญญาทองถิ่น
2) การจัดการเรียนรู
เพื่อตอยอด
3) มีโอกาสในการ 2. เด็กอายุ 7 – 15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับรอยละ 100
3. เด็กหญิงยากจน หรือพิการ หรือดอยโอกาสไดรับการศึกษาตามความ
ศึกษาเรียนรู
เหมาะสม รอยละ 70 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4) การไมรูหนังสือ
การมีการศึกษาต่ํา

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
อัตราสวนตัวชี้วัดที่
กําหนดสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการ
สงเคราะหผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

41

42
ตัวชี้วัด

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

11. รอยละ 70 ของผูหญิงไดรับความรูเรื่องการบริโภคสินคา และบริการตางๆ
อยางถูกตองและปลอดภัย

7. มีการจัดกิจกรรมฝกอบรมดานอาชีพใหแกกลุมสตรี แมบาน อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
8. มีการจัดโครงการ กิจกรรมเตรียมความพรอมแกสตรีที่เขาสูวัยสูงอายุ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร รอยละ 80
10. นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับออกกลางคันไมเกินรอยละ 2

5) ทักษะ ความรู 4. เด็กหญิงจบภาคบังคับไดเรียนตอมัธยมปลาย หรือสายอาชีพ หรือการศึกษา
ความสามารถให นอกโรงเรียนรอยละ 80 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
สตรีพึ่งตนเองได 5. เด็กหญิงจบภาคบังคับที่ไมไดเรียนตอและวางงานไดรับการฝกอบรมดาน
6) มีการเตรียมความ อาชีพรอยละ 80 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
พรอมใหแก
6. นักเรียนยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการที่จบการศึกษาภาคบังคับไดศึกษา
สังคม ผูสูงอายุ
ตอรอยละ 30 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3
3

3

3

3

ระดับตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

1. มีกิจกรรม /โครงการที่สงเสริมอาชีพ และสรางรายไดใหแกกลุมสตรีอยาง
เหมาะสมตามความตองการของกลุม อยางนอยปละ 5 กิจกรรม/โครงการ
และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
2. มีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนด และใน
จํานวนผูสูงอายุเทากับที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานที่ถายโอน
3. รอยละ 60 ของกลุม / องคกรอาชีพของสตรีไดรับการสนับสนุนการหา
ตลาด การพัฒนาสินคาผลิตภัณฑ และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4. รอยละ 60 ของกลุม/องคกรอาชีพของสตรีไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
ดานอาชีพอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มอยางตอเนื่องทุกป
5. รอยละ 60 ของสตรีในทองถิ่นไดรับความรูเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น และตลาดแรงงานในทองถิ่น และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6. รอยละ 50 ของเด็กหญิงในกลุมผูดอยโอกาส/ยากจนไดรับทุนการศึกษาให
เรียนตอในอาชีพที่จะกลับมาทําประโยชนใหชุมชน/ทองถิ่น และควร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

4. ดานเศรษฐกิจ
1) สตรีมีอาชีพที่
สามารถพึ่งตนเองได
2) มีการสงเสริมอาชีพ
ที่ตอบสนองความ
ตองการ
3) สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถใน
การทํางานของสตรี
โอกาสในการ
ทํางานของสตรี
4) มีการจัดบริการ
พิเศษ สวัสดิการ
พิเศษ เพื่อลด
ภาระหนาที่ประจํา
ของสตรี
3

3

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

43

44
ตัวชี้วัด

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

10. สตรีรอยละ 60 ไดรับการคุมครองในการทํางาน ความมั่นคงและเปนธรรม
ดานรายได และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

8. รอยละ 60 ของกลุมสตรีที่ไดรับการสงเสริมอาชีพมีรายไดเสริมในอัตราที่
เพิ่มขึ้น และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
9. มีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นและ/หรือในจํานวน
ผูสูงอายุที่มากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานถายโอน

7. แรงงานสตรีในแตละสาขาอาชีพไดรับการพัฒนาทักษะฝมือเพิ่มขึ้น
5) ระบบความ
เปนธรรมในรายได รอยละ 20 และควรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6) เพิ่มทักษะ ความรู
ความสามารถให
สตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนตัวชี้วัดที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ

เพิ่มโอกาสใหสตรีได
เขารับการเพิ่มทักษะฝมือ
ในสาขาอาชีพที่สตรี
มักไมไดรับโอกาส ทั้งที่
สตรีมีสวนรวมในการ
ประกอบอาชีพนั้นดวย
เชน การเกษตร
การปศุสัตว เปนตน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

12. มีการสนับสนุน/จัดสรรเงินทุนสําหรับกลุมสตรี กลุมแมบาน เพื่อกูยืมไป
ประกอบอาชีพ และควรมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

11. สนับสนุน/สงเสริมใหสถานที่ทํางานมีสวัสดิการสถานเลี้ยงเด็ก และควรมี
การสนับสนุน/สงเสริมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

ตัวชี้วัด

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

5. ดานสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี
3
1) จิตสํานึก เจตคติ 1. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีใหตระหนักถึงคุณคาของตน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง
คานิยม เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 2. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีในการเคารพและศรัทธาตอขนบธรรมเนียม 3
สิทธิ ความเสมอภาค ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และควรมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ของหญิงชาย

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

สถานที่ทํางานในที่นี้
หมายถึง สถานที่ราชการ
โรงงาน บริษัท และการ
สนับสนุนสงเสริมในที่นี้
ตองสอดคลองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
การสนับสนุนจัดสรร
เงินทุนตองสอดคลอง
และเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

45

46

2) มีเครือขายคุมครอง
เฝาระวังความรุนแรง
ตอเด็กและสตรี
3) มีระบบการคุมครอง
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4) การลงสมัคร
รับเลือกตั้ง
5) การตัดสินใจทาง
การเมืองและการ
บริหาร

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3. มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการเสริมสรางหรือ
เผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนา และควรมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
4. มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูแกสตรีในเรื่องการเมืองการปกครอง และควร
มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
5. มีกิจกรรม/โครงการรณรงคใหผูชายมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เพื่อ
สรางครอบครัวเขมแข็ง ปละ 3 ครั้ง (วันพอ วันแม และวันเด็ก) และควรมี
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการใหผูชายมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
6. มีการรณรงคใหสตรีออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ที่ผานมาในภาคการเมืองทุกระดับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
7. มีการใหขอมูลขาวสารและบริการชวยเหลือในเรื่องปญหาความรุนแรงแก
สตรีในทองถิ่น
8. อัตราเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กอนาถา เรรอน และเด็กที่มารดาตั้งครรภโดย
ไมพึงประสงคลดลงอยางนอยรอยละ 20 และควรลดลงอยางตอเนื่องในทุกป

ตัวชี้วัด
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3

3

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

อัตราสวนตัวชี้วัดที่กําหนด
สอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

ตัวชี้วัด

9. มีเครือขาย กลุมอาสาสมัคร เฝาระวัง /ติดตาม และสนับสนุนการคุมครอง
6) การเขารวมเปน
ในดานความรุนแรง การทําอนาจาร ขมขืน แกสตรี อยางนอย 1 กลุม
คณะกรรมการที่มี
อํานาจในการกําหนด 10. มีการจัดทําแผนดําเนินงานใหความคุมครองแกสตรีที่ประสบปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม บรรจุในแผนฯของทองถิ่น
นโยบาย
11. มีกิจกรรมรณรงคใหสตรีมาสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
7) เพิ่มบทบาทการมี
สวนรวมของผูชาย
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
8) สรางความเขาใจ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของสังคมใหม เรื่อง
การเพิ่มสวนรวมของ 12. มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประสานและรับฟงเรื่องราวปญหาของสตรี
ผูชายในการอบรม
1 แหง
เลี้ยงดูบุตร
9) กลไกควบคุมเนื้อหา
สาระของสื่อที่ทําให
เกิดอคติทางเพศ ยั่วยุให
เกิดความรุนแรง
ตอสตรี

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3

3

3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)

เปนการเลือกตั้งในทุก
รูปแบบ เชน สส. สมาชิก
สภาทองถิ่น การเลือกตั้ง
กํานัน ผูใหญบาน
คณะกรรมการหมูบาน
ฯลฯ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

47

48
ตัวชี้วัด

6. ดานการจัดการ
ทรัพยากร
1) ความสามารถในการ 1. มีสายตรวจเฝาระวังความปลอดภัยในชุมชนตอเนื่อง ตลอดเวลา
2. มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการอนุรักษ
ควบคุมทรัพยากร
2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. จัดกิจกรรม/โครงการรณรงคใหสตรีและเยาวชนมีความรูเรื่องการจัดการ
และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3) มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

มาตรฐาน/
กรอบขอกําหนด

3

3
3

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

ระดับตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี (ตอ)
หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
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