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บทที่  5 
เงื่อนไขสูความสําเร็จตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 

  

 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมการพัฒนาสตรีใหประสบความสําเร็จ
ตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีไดนั้น เงื่อนไขสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จตามมาตรฐาน
การสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น ประกอบดวยเงื่อนไข 2 ประการคือ 

5.1 ความสามารถขององคกรปกครองทองถิ่นในการเปดโอกาส สรางเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  

 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาสตรี การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในทุกดานพบวา หัวใจสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอการดําเนินงานของทองถิ่นคือ การมี                
สวนรวมของประชาชนซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสบผลสําเร็จ และถือเปนปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิอาจละเลยไดในการบริหารงาน
ทองถิ่นในปจจุบัน 
 การบริหารงานทองถิ่น มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการสาธารณะในชุมชน (ศึกษารายละเอียดไดจากภาคผนวก จ) ท้ังนี้เพราะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีขนาดเล็กและมีขีดความสามารถที่จํากัด มิอาจดําเนินการในกิจการดานตางๆ ไดโดยลําพัง หาก
มิไดรวมมือรวมใจกับประชาชนในชุมชน หรืออาจเปนเพราะลักษณะเดนของการปกครองสวนทองถิ่นที่
มีความใกลชิดและใกลตัวประชาชนเปนพื้นฐาน จึงสนับสนุนใหการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการ
ของทองถิ่นเปนไปดวยความสะดวกมากกวาการปกครองในระดับประเทศ 
 5.1.1 รูปแบบการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นนั้น อาจเกิดไดในหลาย
รูปแบบ โดยที่รูปแบบการมีสวนรวมแตละประเภท มีระดับของการเปดโอกาสใหประชาชนเขาใชอํานาจ
ในการปกครองของทองถิ่นที่มีความเขมแข็งแตกตางกันไป และสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสงเสริมการมีสวนรวม
ไดดังนี้ 
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  1) การเปดโอกาสใหรวมรับทราบ/รับรู ในปญหาดานตางๆ ของสตรีทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาส เปดเวทีใหเกิดการเรียนรูในทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมเปาหมายคือ 
สตรี ประชาชนผูสนใจ หนวยงานดานสตรี ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาสตรีใน
ทองถิ่นใหเขามารวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการปฏิบัติ 
  2) การเปดโอกาสใหเสนอความเห็น/ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน ซึ่งเปดรับฟง
ความคิดเห็นหรือมุมมองของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน/โครงการตางๆขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบนี้ ประชาชนมีโอกาสในการเสนอแนะความเห็นของตน
เทานั้น อํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูในกระบวนการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหลัก 
  3) การเปดโอกาสใหเขามีบทบาทในการเมืองการปกครองทองถิ่นคือ เปนการ              
มอบอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของชุมชนใหอยูกับประชาชนที่เปนสมาชิกชุมชนนั้น 
หากแตการดําเนินงานตางๆ ตามมติของชุมชนเปนหนาท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เขามาดําเนินการแทน 
  4) การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะมากขึ้น โดยเขาไปอยูใน
ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติในกิจการสาธารณะเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจะเปนไป
อยางสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
  5) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจการของชุมชน โดยการใหชุมชน
เปนผูขับเคลื่อนการแกไขปญหาหรือลงมือดําเนินการเอง โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาท่ี
สนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่น อํานาจการตัดสินใจตั้งแตเริ่มตน เลือก
วิธีการแกปญหา การบริหารทรัพยากร การลงมือปฏิบัติ เปนการดําเนินงานของภาคประชาชน ซึ่งรูปแบบ
นี้เปนการสงเสริมการปกครองตนเองของประชาชนอยางจริงจัง  
  อยางไรก็ตาม ไมอาจกลาวไดวารูปแบบใดดีท่ีสุด เพราะแตละรูปแบบอาจมีความ
เหมาะสมกับภารกิจในบริบทของการปกครองทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตางกันไปในแตละชุมชน 
บริบทเหลานี้รวมถึงวัฒนธรรมการเมือง สภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
ระดับการศึกษา และความตื่นตัวของประชาชนในประเด็นปญหานั้นๆ รวมท้ังวัฒนธรรมการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ แตสุดทายแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองผลักดันให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนในฐานะผูขับเคลื่อนการแกไขปญหาหรือลงมือดําเนินการเอง 
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  สําหรับขอเสนอแนะในการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น ควรที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีการสนับสนุนใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในประเด็นปญหาตางๆ เขามีสวนรวมรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นอยางเปดกวางที่สุด เพื่อปองกันมิใหเวทีสาธารณะกลายเปนเวทีผูกขาดความคิดในกลุม
ประชาชนที่มีอํานาจเหนือกลุมอื่นๆ อันอาจสงผลใหแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆ ไมสอดคลองกับ
ความตองการของคนสวนใหญได และขณะเดียวกันการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองทําไป
พรอมกับการใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางถองแทถึงประโยชนและผลเสีย หรือขอมูล
ทางเลือกในการแกไขปญหาตางๆ อยางรอบดาน เพื่อเสริมสรางพลังใหประชาชนที่ เขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจในงานสงเสริมการพัฒนาสตรี สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและรอบคอบ 
 5.1.2 เงื่อนไขความสําเร็จของการมีสวนรวม 
  เงื่อนไขสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของงานสงเสริมการพัฒนาสตรีของทองถิ่น
โดยการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถสรุปไดวาข้ึนอยูกับเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการคือ 
  1) คณะผูบริหาร/ผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังฝายบริหารและฝายประจํา
ท่ีตองมีความตั้งใจและจริงใจในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการเห็นถึงคุณคาของสตรีวามีความสําคัญตอ
สังคม ชุมชน และมีบทบาทตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมท้ังผูบริหารตองมีความจริงจังตอ
การมีสวนรวมของประชาชน ท่ีจะกอใหเกิดความไววางใจและสงผลตอการเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี 
  2) ทีมผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การเลือกระดับ รูปแบบการมีสวนรวม การติดตอสื่อสารกับ
ประชาชน และเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีในองคกรมีสวนรวมในการบริหารองคกร เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจและทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวม 
  3) ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําใหเห็นวาเรื่องท่ีตองการให
ประชาชนมีสวนรวมเปนเรื่องที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ สงผลกระทบตอประชาชน ดังนั้นจึงตอง
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ จัดกิจกรรมการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม และ
หลากหลายรูปแบบ รวมท้ังการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่เขามีสวนรวม  

5.2   ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประสานงานภาคีเครือขาย  
 เปนรูปแบบการทํางานในลักษณะการสรางความรวมมือประสานงานกันในแนวราบระหวาง
ผูท่ีเกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง อันรวมถึงคน สติปญญา ความสามารถ และทรัพยากรในการ
ทํางาน เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เปนจุดออนของระบบงานและเปนแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิดของการ
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พัฒนาปจจุบันที่ใหยึดพื้นท่ีประสานภารกิจ และทรัพยากร (Area, Function, Participation) เปนกลยุทธ
ในการพัฒนา ซึ่งไดนํามาใชในการทํางานที่มีการประสานความรวมมือในหลายภาคสวน โดยการ
ประสานงานในรูปของเครือขายนั้นมีลักษณะดังนี้ 
 1) มีองคประกอบทางความคิดเกี่ ยวกับองคกรเครือขายใกล เคียงกันดานความรู 
ความสามารถ ความคาดหวังตอเครือขาย 
 2) การเชื่อมโยงระหวางองคกรเครือขายเปนไปในลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระ
ตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคกรอาจไมเทากัน 
 3) มีการแบงงานกันทํา เมื่อองคกรเขามามีสวนรวมเปนเครือขายกัน เพราะสวนหนึ่ง
คาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังนั้นหากองคกรใดไมสามารถแสดง
ความสามารถใหเปนประจักษก็หลุดจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถอาจ
นําไปสูการพึ่งพิงกันได 
 4) ความเขมแข็งขององคกรที่เปนเครือขายอาจนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของเครือขาย 
ดังนั้นการพัฒนาแตละองคกรเครือขายจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 5) การบริหารจัดการทํางานในลักษณะแนวราบ จําเปนตองมีความสมานฉันทโดยผาน
กระบวนการทางประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งหมายถึงการตอรอง ตกลงกันระหวางองคกรเครือขายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในเพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
 6) ความสําเร็จขององคกรเครือขายตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ ความ
ศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสรางกรอบทางความคิดเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค รวมท้ังการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรเครือขายอยางตอเนื่อง 
 5.2.2 เงื่อนไขความสําเร็จของเครือขาย  
  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางานเปนเครือขาย ซึ่งเปนเงื่อนไขประการหนึ่ง
ของการทํางานสงเสริมการพัฒนาสตรี เพราะในการทํางานดานสตรีนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
มีการสรางเครือขายการทํางานในพื้นที่ โดยปจจัยความสําเร็จของเครือขายนั้นพิจารณาไดจาก 
  1) ความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย บทบาทของการรวมมือกันทํางานใน
ลักษณะเครือขายวาเปนไปเพื่อบรรลุสิ่งใด ดังนั้นในการทํางานเปนเครือขายการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูประสานงานเครือขายตองมีสวนในการประสานใหเกิดความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตรงกัน 
  2) ความเปนประชาธิปไตย ทุกคนในเครือขายมีอิสระทางความคิด กอใหเกิดความ
หลากหลาย ท่ีมีท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกันของความคิด ดังนั้นการใหเกียรติ การยอมรับความ
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คิดเห็นของกันและกัน จะเปนการเปดโอกาสใหเห็นทางเลือกอื่นๆ และเกิดปฏิสัมพันธทางความคิด 
เขาใจในขอดี ขอดอย ของแตละทางเลือก มีการวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเปนผล
จากการหลอมรวมของทุกความคิดมาเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานการยอมรับของสมาชิก
โดยรวม 
   3) ความจริงใจ การทํางานเปนเครือขายเนนการประสานงานในแนวราบ ไมมีการ
บังคับสั่งการ ดังนั้นจึงตองเขามาดวยความสมัครใจ มีความจริงใจในการทํางานรวมกัน โดยเห็น
ประโยชนรวมกันคือ การสงเสริมการพัฒนาสตรีในทองถิ่น  
  4) การจัดการ เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของความสําเร็จขององคกร สําหรับการ
จัดการเครือขายการสงเสริมการพัฒนาสตรีท่ีมีองคกรเขารวมท่ีหลากหลาย การจัดการจะมีความสําคัญ
ยิ่งข้ึนไปอีก โดยควรมีความยืดหยุนในการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณท่ีเครือขายตองติดตอ 
ประสานงานกับกลุมองคกรภายนอกอื่นๆ  
  5) การสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ทําใหเครือขายสามารถเชื่อมโยงติดตอกันได การ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลในเครือขายควรมีลักษณะหลากหลายชองทาง เชื่อมโยงระหวางกันเองไดโดย
อิสระ คลองตัว เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันใหมากที่สุด 
 5.2.3 แนวทางการดําเนินการสรางเครือขาย 
  การจัดการสรางเครือขายองคกรฯ ในการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อให
บรรลุตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนั้น องคกรปกครองทองถิ่นสามารถดําเนินการสราง
เครือขายไดในขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะหสถานการณรวมกับองคกรที่เปนเครือขาย โดยจัดเจาหนาท่ี ทีมงาน 
และองคกรเครือขายเขามารวมกันวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ศักยภาพในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น 
สถานการณ ทรัพยากร เพื่อกําหนดเปาหมาย การสนับสนุน การสงเสริมและความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ สําหรับการทํางานสงเสริมการพัฒนาสตรีตามมาตรฐานงานฯ นั้น เปนการริเริ่มดําเนินการเพื่อ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีอยางจริงจัง เพราะกิจกรรมของสตรีท่ีดําเนินงานอยูเปนการทํางานใน
ลักษณะใหกลุมสตรี กลุมแมบาน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น แตไมไดเปนกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สงเสริมการพัฒนาสตรีแตอยางใด  
  ดังนั้นจึงกลาวไดวาการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้เปนการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรีท่ีครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของสตรีทุกชวง
อายุท้ังดานสุขภาพอนามัย การศึกษาและเรียนรูอยางเทาเทียมเสมอภาค การมีอาชีพและรายไดเพื่อ
สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจโดยใหสตรีเขารวมในการพัฒนาอาชีพของตนเองใหสามารถพึ่งพาตนเอง
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และจุนเจือครอบครัวไดดียิ่งข้ึน เปนตน ซึ่งการดําเนินงานตามมาตรฐานงานฯ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรทํางานเปนภาคีเครือขาย จึงตองมีการประชุมทําความเขาใจกับองคกรภาคีในเบื้องตนและเปด
ใหมีการแลกเปลี่ยนเพื่อสรางบรรยากาศของการทํางานแบบเปนภาคีเครือขาย  
  2) การวางแผนกําหนดแผนการแกไขปญหา การขยายผลและการสรางเครือขายการ
ดําเนินการของกิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาสตรีในทองถิ่น ซึ่งตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนา
สตรีกําหนดใหการมีแผนการสงเสริมการพัฒนาสตรีเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่ง ดังนั้นการจัดทําแผนสงเสริมการ
พัฒนาสตรีใหเปนแผนแบบบูรณาการ รวมพลังจากภาคีเครือขายดานสตรีในพื้นที่และนอกพื้นที่ท่ี
เกี่ยวของจึงเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนแกนหลักในการประสานงานใหภาคี
เครือขายมารวมกันจัดทําแผนงาน โดยแผนสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้จะเปนแผนยุทธศาสตรของการ
พัฒนาสตรีในทองถิ่น 
  3) สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักรวมกันขององคกรภาคีเครือขาย
ตางๆ ถึงท่ีมาและหลักคิดตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีวา เปนเพียงแนวทางการดําเนินงาน
เทานั้น มิไดเปนกรอบที่จํากัดแนวความคิดตอการดําเนินงานแตอยางใด เพราะหากสามารถดําเนินการได
มากกวาหรือแตกตางจากกรอบมาตรฐานไปบาง เชน สามารถทําไดมากกวาท่ีกําหนด ก็ถือวาการสงเสริม
การพัฒนาของทองถิ่นนั้นมีความกาวหนาและพัฒนา ท้ังนี้เพราะมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีนี้
เปนเพียงแนวทางที่เสนอวาดวยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมในทุกดาน ท้ังมิติดานการมี
สวนรวม ความเสมอภาค การขจัดการเลือกปฏิบัติ การยกระดับสถานภาพของสตรีใหมากข้ึน บทบาท
หญิงชายที่เทาเทียมกันในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
  4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและเผยแพรแนวทางการทํางาน เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาสตรีใหรับรูรวมกัน โดยอาจจัดทําเปนปฏิทินการดําเนินงานตลอดทั้งปวาจะมีกิจกรรมหรือ
โครงการใดบางที่ตองรวมกันทํางาน ขณะเดียวกันในดานประชาชนในชุมชนทองถิ่น การเผยแพรเพื่อให
รับรูถึงการดําเนินงานจะมีสวนชวยในการสรางความเขาใจตอการเขารวมกิจกรรม ตลอดจนความรวมมือ
สนับสนุน ขณะเดียวกันยังเปนการสรางความเขาใจตอความสําคัญของการสงเสริมการพัฒนาสตรีของ
ทองถิ่นดวย 


