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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในปจจุบัน บทบาทหนาที่ของผูหญิงหรือสตรีไทยมีความสําคัญมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมาทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สตรีมิใชมีบทบาทเปนเพียงภรรยาและมารดาที่มีหนาที่เพียงแค
รับผิดชอบงานบานและเลี้ยงดูบุตรเทานั้น มีสตรีจํานวนไมนอยที่มีความรูความสามารถและประกอบ
หนาที่การงานในตําแหนงระดับสูงเชนเดียวกับผูชาย สตรีจึงเปนทรัพยากรและเปนกําลังสําคัญในการที่
จะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติใหกาวหนาตอไป
อยางไรก็ตาม ยังมีสตรีอีกจํานวนมากที่ถูกจํากัดบทบาท ความเสมอภาค การไมไดรับความ
คุมครองทางสังคมที่ดีพอและการขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของตน ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาสตรีหรือผูหญิง และโดยที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่ใกลชิดกับประชาชน ยอมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
ของสตรีในพื้นที่ไดดีที่สุด จึงเปนองคกรสําคัญในการที่จะสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้งในดานการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัย อาชีพ และความมั่นคงทางดานรายได ตลอดจนการมีสว นรว ม
ทางการเมือง การปกครอง โดยการพัฒนานั้นจะตองครอบคลุมถึงสตรีในทุกกลุมวัย คือ วัยเด็ก วัยรุน/
เยาวชน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ นอกจากนี้ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนาสตรีโดยองคกรสตรี ซึ่งกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริมการพัฒนาสตรี ไวดังนี้
•

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ”
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•

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ”
“มาตรา 53 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือ งมีหนา ที่ตอ งทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
“มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํา ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
•

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา
“ให กิ จ การดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น กิ จ การที่ ร าชการส ว นท อ งถิ่ น อื่ น สมควรให
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส”
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“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส”
จะเห็นไดวาการใหความสําคัญกับ “สตรี” ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังคงมีลักษณะของการ “สงเคราะห” มากกวา “การพัฒนา” ซึ่งชี้ใหเห็นวา ประเด็นการทํางานดานสตรี
จําเปนตองมีการขับเคลื่อนงานในลักษณะของการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรีให
มากกวาที่เปนอยู ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักและใหความสําคัญ
กับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีโดยคํานึงถึงกลุมอายุ เนื่องจากความแตกตางกันทั้งปญหาและ
ความตองการของสตรีในแตละกลุมวัย ยอมสงผลตอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการดาน
ตางๆ แกสตรีเปนมาตรฐานเดียวกัน
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น เป น หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีขึ้น เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีใหเปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.2.1 กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการสงเสริมการพัฒนาสตรี ในบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยแบงระดับของมาตรฐานตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ไดแก ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา
1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
1.2.3 กําหนดแนวทางการมีสวนรวมขององคกร ภาคสวนตางๆ ในการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและการพัฒนาสตรีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่ อ สร า งและพั ฒ นาตั วชี้ วั ด มาตรฐานด า นการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรีข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2 เพื่อเปนคูมือ/แนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถายโอนดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี

1.4 คํานิยาม
1.4.1 กลุมสตรี หมายถึง การรวมกลุมของผูหญิงในชุมชน/ทองถิ่น ไดแก กลุมสตรี กลุม
แมบาน ทั้งที่เกิดจากการจัดตั้งโดยหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และเกิดจากการรวมตัวกันเอง
1.4.2 การสงเสริมการพัฒนาสตรี หมายถึง การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการสงเสริม สนับสนุน และสรางเสริมใหสตรีมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และกลุม
1.4.3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองทองถิ่น จําเปนตองมีเพื่อ
เปนกรอบสําคัญอันบงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่เกิดขึ้น
1.4.4 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการ
จัดทําเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตามศักยภาพ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพัฒนาสตรีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
1.4.5 คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี หมายถึ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ก)
จําแนกเปน 4 ระดับ คือ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1.5.2 แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – ฉบับที่ 9
1.5.3 กรอบการพัฒนาสตรีของสหประชาชาติ
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