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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลริม	อำาเภอท่าวังผ่า		จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	จังหวัดกระบี่

โดยก�รสนับสนุน

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	และเพิ่มพลังของผู้หญิง

แห่งสหประชาชาติ	(UN	Women)
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หนงัสอื	“เสมอภาคสร้างได้	(การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย 

Gender	Responsive	Budgeting	:	GRB)”	เป็นส่วนหนึง่ของโครงการการเสรมิสร้าง 

ภาวะผูน้ำาของผูห้ญิงและการวางแผนและจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย 

(Promoting	Women’s	Empowerment	in	Thailand	through	Women’s	Leadership 

and	Participation	and	Gender	Responsive	Planning	and	Budgeting) 

ซึง่ดำาเนนิการโดยสำานกัวจัิยและพฒันา	สถาบนัพระปกเกล้า	ร่วมกบักรมกจิการ

สตรีและสถาบันครอบครัว	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	และ

เพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	(UN	Women)	และดำาเนินการศึกษา

ระหว่าง	มกราคม	2556	–	มีนาคม	2558	

จากข้อเสนอของการศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการนำาแนวคิด

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนใน 

เชิงปฏิบัติมากมาย	ทั้งผลักดันให้การจัดทำางบประมาณที่คำานึงมิติหญิงชายเป็น

หนึ่งในวาระของการปฏิรูป	มีการกำาหนดประเด็นไว้ในกฎ	ระเบียบต่างๆ	และ

ผลักดนัเพือ่ให้มข้ีอตกลงจากฝ่ายบรหิารทีจ่ะทำาให้เกดิการขบัเคลือ่นประเดน็การ

จัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในระดับประเทศ	

นอกจากนี้	นับตั้งแต่ปี	2559	นานาประเทศเริ่มมีการผลักดันการ

พัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	(Sustainable	Development	

Goals–SDGs)		ในมติทิี	่5	เรือ่งความเสมอภาคทางเพศ	ซึง่ประเทศไทยกม็คีวาม

อารัมภบท
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พยายามท่ีจะพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว	และด้วยความ

ทุม่เท	และความร่วมมอืกนัของหลายๆ	ฝ่ายทีผ่ลักดนัแนวคดิ	GRB	เพือ่นำามาซึง่

การปฏิบตัใินการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติิหญงิชาย	จนในวนัที	่6	เมษายน	

พ.ศ.2560	มีการประกาศใช้	รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย	พุทธศักราช	2560	

และในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการบรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	GRB	ไว้ในหมวด

แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	71	ดังนี้

...รัฐพึงเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของครอบครัวอันเปน

องค์ประกอบพืน้ฐ�นทีส่ำ�คญัของสงัคม จัดให้ประช�ชนมท่ีีอยูอ่�ศยั

อย่�งเหม�ะสม ส่งเสริมและพัฒน�ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พเพื่อให้ 

ประช�ชนมีสุขภ�พที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้ง

ส่งเสรมิและพฒัน�ก�รกฬี�ให้ไปสู่คว�มเปนเลศิ และเกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ประช�ชน

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้เปนพลเมือง

ที่ดี มีคุณภ�พและคว�มส�ม�รถสูงขึ้น

รัฐพึงให้คว�มช่วยเหลือเด็ก เย�วชน สตรี ผู ้สูงอ�ยุ 

คนพกิ�ร ผูย้�กไร้ และผูด้้อยโอก�ส ให้ส�ม�รถดำ�รงชวีติได้อย่�งมี

คณุภ�พ และคุม้ครองปองกันมใิห้บคุคลดงักล่�วถูกใช้คว�มรนุแรง 

หรือปฏิบัติอย่�งไม่เปนธรรม รวมตลอดทั้งให้ก�รบำ�บัด ฟนฟูและ

เยียวย�ผู้ถูกกระทำ�ก�รดังกล่�ว

ในการจดัสรรงบประมาณ รฐัพงึคำานงึถงึความจำาเปนและ

ความตองการทีแ่ตกตางกนัของเพศ วยั และสภาพของบคุคล ท้ังน้ี 

เพื่อความเปนธรรม…
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จากเหตกุารณ์ดงักล่าว	ถอืได้ว่าเป็นอกีก้าวของความสำาเรจ็	ซึง่ส่วนหนึง่

มาจากผลการศึกษาในครั้งน้ี	แต่อย่างไรก็ตาม	เพียงการกำาหนดในรัฐธรรมนูญ 

คงยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะทำาให้	GRB	ถกูนำามาปฏบิตัใิช้จรงิ	ยงัคงต้องอาศยัการให้ความรู ้

ความเข้าใจในเรื่อง	GRB	แก่ผู้ที่เก่ียวข้องด้วย	ด้วยเหตุนี้	สถาบันพระปกเกล้า 

โดยสำานักวจิยัและพฒันาจงึได้ดำาเนนิการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การนำาเอาแนวคดิ	

GRB	ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำางบประมาณ”	ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง	ด้วยหวังว่าการอบรมนี้จะช่วยจุดประเด็นความคิดของคนทำางาน

จรงิได้เข้าใจและเหน็ถงึประโยชน์ของการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	

และสุดท้าย	GRB	จะถูกนำามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำางบประมาณในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล
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การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมิตหิญงิชาย	หรอื	Gender	Responsive

Budgeting	(GRB)	ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาการจัดทำา

งบประมาณ	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการนำามิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลัก

ของการพัฒนาและนำาไปสู่การมีความเสมอภาคในการบริหารงบประมาณในมิติ

หญิงชาย	และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป	ในปัจจุบัน	หลายประเทศ

ได้เริม่ทีจ่ะนำาเอา	GRB	ไปบรูณาการในการจดัทำางบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	เพือ่สร้างความเสมอภาคในมติหิญงิชายและการกระจายทรพัยากร

ต่างๆ	ให้ทั่วถึง	ซึ่งในทางกลับกัน	หากไม่มีการคำานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ

หญงิชายนี	้กอ็าจจะทำาให้เป็นอปุสรรคหนึง่ของการพฒันาประเทศได้	นัน่หมายรวม

ถึงประเทศไทยด้วย	ด้วยเหตุนี้	สถาบันพระปกเกล้าได้ทำาการศึกษาถึงประเด็น

ดงักล่าวโดยใช้กระบวนการแบบมส่ีวนร่วมในการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิ

ชาย	สำาหรบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษาประกอบด้วย	1)	สร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบั	GRB	ให้กบัผูม้ีส่วนได้เสยีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2)	ฝึกทักษะ

การคดิ	วเิคราะห์	และการนำาเสนองบประมาณ	แผนงาน	โครงการและกจิกรรม

ทีม่คีวามสอดคล้องในการนำามติิหญงิชายมาพจิารณาผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม

3)	จดักจิกรรมการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในกระบวนการจดัทำางบประมาณ

อันจะนำาไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	4)	เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงชาย

มาพิจารณาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

บทคัดย่อ
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สำาหรับวิธีการศึกษาเป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(Action	

Research)	นอกจากนี้	มีกระบวนการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ	GRB	

แล้วนำาไปพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	พื้นที่กรณีศึกษามี	2	พื้นที่	คือ	

องค์การปกครองส่วนตำาบลรมิ	จังหวดัน่าน	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดกระบ่ี	

วตัถปุระสงค์ของการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	คือ	เพ่ือพัฒนาระบบความคิดในการ

จัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและมีการ

ประเมนิผลผูเ้ข้าร่วม	เพือ่พฒันาหลกัสตูรต้นแบบให้เหมาะสมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น	อีกท้ัง	ยังมีความเข้าใจ

ประเดน็มติหิญงิชายในการจดัทำางบประมาณว่าเป็นไปเพือ่ความเสมอภาคในสงัคม	

นอกจากนี้	จากการจัดทำาหลักสูตรทั้งสองพื้นที่	คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่าหลักสูตร

การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการ	ควรมีจำานวน	2	วัน	กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมคือ	

30	–	40	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	สมาชิกสภา	เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และภาคประชาสังคมในพื้นที่	และสุดท้าย	การศึกษาครั้งนี้ได้มี 

ข้อเสนอแนะว่า	การจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมโดยคำานงึถงึมติหิญงิชายนัน้

ควรจะมีการกำาหนดในนโยบายของรัฐในด้านการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ	 

โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ทีจ่ะสามารถประยกุต์ใช้

การจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการวางแผนจดัทำางบประมาณในหน่วยงาน 

ของตนเองได้ต่อไป
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Abstract

The	Gender	Responsive	Budgeting	(GRB)	is	considered	an	

invaluable	instrument	in	terms	of	administration	and	management	of	budget	

preparation	because	it	serves	to	ensure	that	gender	mainstreaming	be	

valued	and	bring	into	the	paradigm	of	women-related	development	by	

strategically	taking	into	account	both	the	topic	of	gender	equality	and	

that	of	budget	administration	–	the	act	of	which	is	expected	to	fruitfully	

contribute	to	a	country’s	achievements	in	terms	of	nation’s	development.

There	are	many	countries	integrated	GRB	into	their	own	local	government

budget	planning,	in	order	to	make	the	equality	of	gender	and	resources	

distribution.	On	the	other	hand,	if	the	gender	equality	is	ignored,	

it	will	be	the	obstacle	to	develop	the	country,	including	Thailand.	Thus,	

King	Prajadhipok’s	Institute	studies	on	this	issue,	through	the	process	of	

the	Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	(GRPB).	The	objectives	

of	this	study	are:	1)	To	make	the	stakeholders	in	the	local	administration

know	and	understand	GRB;	2)	To	enable	participants	to	develop	the	

thinking	and	analytical	skill	and	to	understand	how	to	prepare	and	make	

proposal,	action	plan	and	organize	the	activities	on	the	topic	of	gender	

responsive	participatory	budgeting;	3)	To	organize	the	participatory

budgeting	workshop	for	the	stakeholders	in	order	to	apply	in	the	
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budgeting	planning;	and	4)	To	develop	training	courses	on	the	subject	

of	Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	for	the	local	administrative 

organization.	

The	methodology	study	is	the	action	research.	After	we	review	

literature	on	GRB,	we	apply	to	the	training	module	based	upon	the	

workshop	approach	and	public	participation.	The	target	areas	of	this	

study	are	two	local	administrative	organizations:	1)	‘Rim’	Sub-district	

Local	Administrative	Organization	(in	Nan	province);	2)	Krabi	Provincial	

Local	Administrative	Organization.	The	workshop	training	objectives	are	

to	develop	the	concept	of	gender	responsive	participatory	budgeting	and	

to	evaluate	the	participants	in	order	to	develop	the	appropriate	course	

for	the	other	local	administrations.	The	result	shows	that	the	participants	

acquire	more	knowledge	on	GRB.	Besides,	they	become	aware	of	the	

benefit	of	GRB	that	it	can	develop	the	community	equally.	Furthermore,	

this	study	concludes	that	the	training	module	should	have	two	days	with	

the	properly	target	group,	about	30-40	participants	including	executives,	

council	members,	local	administrative	officers,	and	civil	society	sector.	

Moreover,	this	study	suggests	that	GRB	should	be	mobilized	to	the	

state	policy	on	budgeting	development	and	allocation.	Applying	public	

participation	from	the	stakeholders	is	also	the	important	process	or	tool,	

is	that	they	can	apply	GRB	in	their	own	budgeting	planning,	as	well.	
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บทสรุปผู้บริหาร

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	Gender	Responsive	

Budgeting	หรอื	GRB	ถอืเป็นเครือ่งมือในการบรหิารพฒันาการจัดทำางบประมาณ

ทีช่่วยสร้างความมัน่ใจว่าจะมกีารนำามิตหิญงิชายเข้าสูก่ระแสหลกัของการพฒันา	

โดยเป็นการนำาความเสมอภาคมาพิจารณาควบคู่กับการบริหารงบประมาณและ

ทำาให้ส่งผลต่อแนวโน้มความสำาเร็จในการพฒันาประเทศ	ปัจจุบนัในหลายประเทศ

ได้มีการนำาเอา	GRB	เข้ามาบูรณาการร่วมกับการจัดทำางบประมาณ	เพื่อให้การ

จดัทำางบประมาณมคีวามเสมอภาคและกระจายทรพัยากรต่างๆ	ให้มคีวามทัว่ถงึ

ทั้งน้ี	สถาบันพระปกเกล้าได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดทำา

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น	Gender	Responsive	

Participatory	Budgeting	(GRPB)	

นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า	การละเลยความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก	

เพราะจะทำาให้เกิดผลเสียต่อผู้หญิง	ผู้ชาย	เด็กหญิง	และเด็กชาย	Diane	Elson	

(2001)	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	GRB	ได้กล่าวไว้ว่า	

“ถ้�ผู ้หญิงส�ม�รถควบคุมทรัพย�กรต่�งๆ ได้ม�กขึ้น 

ก็จะทำ�ให้สังคมโดยรวมได้รับผลประโยชน์ไปด้วย แต่ถ้�ยังมีคว�ม

ไม่เท่�เทียมท�งมิติหญิงช�ยอยู่ ก็จะทำ�ให้สังคมทั้งหมดสูญเสีย

อย่�งต่อเนื่อง” 
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สิ่งที่นักวิชาการกล่าวข้างต้น	ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม	จึงขอ 

ยกตวัอย่างปัญหาในการพฒันาทีเ่กดิจากการไม่ยอมรบัความแตกต่างซึง่นกัวชิาการ

เรียกว่า	Gender	Blindness	ที่ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ	ล้มเหลว	ตัวอย่างเช่น

กรณโีครงการช่วยเหลอืบรจิาคของจากผู้ประสบภยัสึนามิ	26	ธ.ค.	2547 

หรือนำ้าท่วม	2554	ผู้หญิงต้องร้องขอของบริจาค	เช่น	ผ้าอนามัย	ชุดชั้นใน	 

ผ้าขาวบาง	นมผง	สำาหรับเด็ก	ขวดนม	หรือ	การให้บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปรสหมูสับ 

กับผู้ที่นับถืออิสลาม	หรือกรณีอัตราการแท้งลูกสูงจากข้อมูลของกรมอนามัย	 

ซึง่พบสาเหตวุ่าผูห้ญงิท้องไม่สามารถเข้าถงึระบบขนส่งมวลชนได้	การมาตรวจครรภ์ 

เป็นระยะต้องอาศัยผู้ชายท่ีเป็นสามีมาส่ง	ทำาให้ไม่สามารถพบแพทย์ตามนดัหมายได้ 

จากปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นคร่าวๆ	ถึงผลของการไม่คำานึงถึงเรื่องมิติทางเพศ 

ซ่ึงความเป็นจริงมีตัวอย่างอีกจำานวนมาก	ดังนั้น	การใส่ใจเรื่อง	GRB	ก็จะก่อ

ให้เกิดประโยชน์หลายประการ	เช่น	ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของประเทศ

อย่างมปีระโยชน์สงูสดุ	วางแผนการจดัลำาดบัการใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยทำาให้เกิดความโปร่งใส	ช่วยเสริมสร้างความยุติธรรม

ทางสังคม	(Social	Justice)	ของกลุ่มต่างๆ	ที่ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึง

ทรัพยากร	เป็นต้น

ประโยชน์ของ	GRB	ดงักล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าช่วยทำาให้ผลทีไ่ด้รบั

จากการดำาเนินงานของรัฐได้รับความคุ้มค่าทางงบประมาณและครอบคลุมกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	แต่การผลักดัน	GRB	ให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นจำาเป็น 

จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำางบประมาณ	 

ซึง่การผลักดนั	GRB	เข้าสูก่ระแสหลกัของนโยบายในระดบัประเทศอาจยงัไม่สามารถ

ทำาได้สำาเร็จในระยะเวลาอันสั้น	จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร

การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณาสำาหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	for	 

Local	Administration)	เพือ่พฒันาความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

Inside_���������������.indd   12 12/1/2561   19:20:45



13

ทีป่ระกอบด้วย	ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลายฝ่าย	ได้แก่	นายกฯ	และสมาชกิองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ข้าราชการ	พนกังานและภาคประชาสงัคมในพืน้ทีท่ีไ่ด้มแีนวทางการ

พฒันาร่วมกนัในฐานะหุน้ส่วนในการพัฒนาชมุชน	การศกึษาเพ่ือจดัทำาหลกัสตูร

ดงักล่าวนีมุ้ง่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยีข้างต้นในกระบวนการของ

การจดัทำางบประมาณระดบัท้องถิน่	ซึง่มคีวามสำาคญัต่อความสำาเรจ็ในการกำาหนด

แผนงาน	โครงการและงบประมาณทีส่ามารถตอบสนองความจำาเป็นของกลุม่ต่างๆ	

ในชมุชนให้เกดิความเสมอภาคในการเข้าถงึโอกาส	ทรัพยากรท่ีจำาเป็น	อนัสะท้อน

ถงึการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการใช้จ่ายทรพัยากรภายใต้กิจกรรม	โครงการ	หรอื

แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและเกิดความโปร่งใส

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ	1)	สร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ	

GRB	ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2)	ฝึกทักษะการคิด	

วิเคราะห์	และการนำาเสนองบประมาณ	แผนงาน	โครงการและกจิกรรมทีมี่ความ

สอดคล้องในการนำามติหิญงิชายมาพจิารณา	(Gender	Responsive	Budgeting)	

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	3)	จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน

กระบวนการจดัทำางบประมาณอนัจะนำาไปสูก่ารประยกุต์ใช้ได้จริงในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	และ	4)	เพือ่พฒันาหลกัสตูร	การจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วม

ในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำาหรบัวธิกีารศกึษาเป็นรปูแบบการวิจัยเชงิปฏบิติัการ	(Action	Research)

ซึ่งมีการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ	GRB	แล้วนำามาพัฒนา

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ	ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมาใช้ขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณที่มีมิติหญิงชาย	

(Gender	Responsive	Budgeting)	ในองค์กรปกครองท้องถิ่น	จากนั้นเป็นการ

ทดลองใช้หลักสูตรดังกล่าวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	แห่ง	คือ	องค์การ

บริหารส่วนตำาบลรมิ	จงัหวัดน่าน	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่เพือ่พฒันา

ระบบแนวคิดในการจัดทำางบประมาณท่ีคำานึงถึงมิติหญิงชายโดยใช้กระบวนการ
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มีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ	และมีการประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและ 

ผูส้งัเกตการณ์เพ่ือพัฒนาหลกัสูตรทีเ่ป็นตวัแบบสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

อื่นได้อย่างเหมาะสม	

จากการนำาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในองค์การบริหารส่วนตำาบลริม	

จงัหวดัน่าน	และองค์การบรหิารส่วนจังหวดักระบี	่ผูเ้ข้าร่วมอบรมฯ	ได้ฝึกทกัษะ

การคดิวเิคราะห์และจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติทิางเพศ	ซึง่ผูเ้ข้าร่วมในองค์การ

บรหิารส่วนตำาบลรมิ	จงัหวดัน่าน	ได้พฒันาออกมาในรูปแบบแผนและงบประมาณ

ท่ีคำานึงถึงมิตทิางเพศได้เป็น	4	โครงการ	ได้แก่	โครงการส่งเสรมิอาชพีเพือ่สร้าง

รายได้	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	(ครอบครัวเข้มแข็ง)	โครงการเสริม

ศักยภาพของชุมชน	และโครงการจัดหานำ้าสะอาด	สำาหรับผู้เข้าร่วมในองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดักระบีไ่ด้ฝึกการจดัทำาแผนและงบประมาณทีค่ำานงึถงึมติทิางเพศ 

ได้เป็น	4	โครงการเช่นกัน	ได้แก่	โครงการลดรายจ่ายเพิม่รายได้	โครงการพฒันา

ศักยภาพของตนเอง	โครงการดูแลสุขภาพ	และโครงการจัดสวัสดิการ

ผลการประเมนิหลักสตูรจากผูเ้ข้าร่วมการอบรมพืน้ทีล่ะ	42	คน	พบว่า 

เนือ้หาหลักสตูรอบรมดงักล่าวทำาให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมเกดิความรูค้วามเข้าใจมากขึน้

เกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	โดยก่อนเข้ารับการอบรม

ผู้เข้าร่วมฯ	ในองค์การบริหารส่วนตำาบลริม	จังหวัดน่าน	มีความเข้าใจเก่ียวกับ	

GRB	ในระดับน้อย	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	2.00	(S.D.	=	0.98)	และหลังจากเข้ารับการ

อบรมแล้วทำาให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.54	

(S.D.	=	0.51)	ส่วนผู้เข้าอบรมฯ	ในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่ก่อนเข้ารบั 

การอบรม	มีความเข้าใจเกี่ยวกับ	GRB	ในระดับน้อยเช่นกันที่	ค่าเฉลี่ย	1.76	

(S.D.	=	0.89)	ต่อมาหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วทำาให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.10	(S.D.	=	0.30)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้เข้าร่วม

อบรมมีความเข้าใจประเด็นมิติหญิงชายในการจัดทำางบประมาณว่าเป็นไปเพ่ือ

ความเสมอภาคในสังคม	ส่วนกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่วิทยากรใช้นั้น
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ทำาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจสาระท่ีจะถ่ายทอดได้ง่ายและชัดเจน	และจะนำา

กระบวนการจัดทำางบประมาณที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปดำาเนินการต่อ	โดย

ผูเ้ข้าร่วมฯ	ในองค์การบรหิารส่วนตำาบลรมิ	จงัหวดัน่าน	มคีวามพงึพอใจต่อเทคนคิ

และวธิกีารอบรมในระดบัมาก	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.44	(S.D.	=	0.58)	และผูเ้ข้าร่วมฯ

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	มีความพึงพอใจต่อเทคนิคและวิธีการอบรม

ในระดับมากเช่นกัน	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.15	(S.D.	=	0.49)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะนำาไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้	การพัฒนาหลักสูตรฯ	ภายหลังการนำาไปใช้ในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	สามารถสรุปได้ว่าหลกัสตูรการอบรมเชงิเชงิปฏบิตักิารควร

มีจำานวน	2	วัน	กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่ท่ีระหว่าง	30	–	40	คน	ได้แก่	

ผูบ้รหิาร	สมาชิกสภา	เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภาคประชาสงัคม

ในพืน้ที	่โดยมเีนือ้หาหลกัสตูรแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกเป็นการอบรมในรปูแบบ

การบรรยายเพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	การมีส่วนร่วม	มุมมองในมิติหญิงชาย	และการจัดทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	ส่วนที่สอง	เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเป็นการฝึก

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	

และการจัดทำาแผนและงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม	ทั้งนี้	

การดำาเนินการเพื่ออบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดนี้	คณะวิทยากรได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	ก่อนเพื่อเตรียมการข้อมูลและความเข้าใจระหว่าง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงลักษณะของหลักสูตรในเบื้องต้น	เพื่อให้ได้ผลจากการ

อบรมที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด

สำาหรับข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชาย	ในระดับท้องถิ่น	คณะผู้วิจัยได้จัดทำาขั้นตอนเพ่ือการขับเคลื่อน	GRB	

ในระดับท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมด	7	ขั้นตอน	เริ่มจาก	
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1)	การเสวนากันระหว่างผู้บริหารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในท้องถิ่น

เพือ่ให้การพัฒนาหลักสตูรมีความครอบคลมุและมผีูรั้บผดิชอบโดยตรงในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำา	

2)	การเสวนาเพื่อสรุปขั้นตอนการจัดทำาหลักสูตรระหว่างผู้บริหาร	 

ผู้ร่วมจัดทำาหลักสูตร	และผู้ที่จะนำาหลักสูตรไปใช้อบรม	

3)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อทำาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ 

จัดทำางบประมาณการมีส่วนร่วมโดยการนำามิติหญิงชายมาร่วมพิจารณา

4)	การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนสำาหรับท้องถิ่น	เพ่ือ

ปรับความรู้	ความเข้าใจพื้นฐานของการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วมท่ีคำานึงถึงมิติ

หญิงชาย	ซึ่งขั้นตอนนี้มีกระบวนการอยู่	2	ส่วนคือส่วนแรก	คือ	การประชุมเชิง

ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	workshop)	เพือ่สร้างความรู้	ความเข้าใจ 

เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำาแผนงบประมาณ	และส่วนท่ีสองเป็นการจัดทำากรอบ

โครงการ	แผนงาน	เพื่อนำาไปใช้ในการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำานึง

ถึงมิติหญิงชาย

5)	การเสวนาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดทำางบประมาณ	เช่น	ผู้บริหารท้องถิ่น	คณะทำางาน	เจ้าหน้าที	่ 

ผู้เข้าร่วมอบรม

6)	การตดิตามและประเมินผลของการจดัหลกัสตูร	เพือ่ประเมนิประโยชน์

ทีไ่ด้รบั	การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	รวมไปถงึเป็นการสร้างเครือข่ายกับ

ท้องถิ่นอื่นๆ	ให้สามารถนำาเอาหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7)	การขยายและเปิดโอกาสให้ท้องถิน่อืน่ๆ	ได้นำาการจดัทำางบประมาณ

แบบ	GRB	ไปใช้ในการจัดทำาแผนงบประมาณ
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สำาหรบัข้อเสนอเพือ่การนำา	GRB	ไปใช้ในประเทศไทยในภาพรวม	มีดงัน้ี	

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1.	 ให้มกีารกำาหนดเรือ่งการจดัสรรงบประมาณโดยคำานงึถงึความ

เสมอภาคหญงิชายไว้ในรฐัธรรมนญู	หมวดแนวนโยบายพืน้ฐาน

แห่งรัฐ	เพ่ือเป็นแนวทางและผูกพนัให้ทุกรฐับาลนำาไปปฏิบตัิ	

2.	 รัฐบาลต้องกำาหนดให้	GRB	เป็นหลักการสำาคัญในการเป็น

องค์ประกอบเพ่ือสร้างความเสมอภาคและสมดลุในการพฒันา

ประเทศ	ตลอดจนส่งเสริมการนำา	GRB	มาใช้ในทุกระดับ

ของการบริหารราชการแผ่นดิน	โดยเริ่มตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	

ภูมิภาค	และระดับประเทศ	ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนต่อไป

3.	 รัฐพึงเตรียมการในด้านนี้โดยให้สำานักงบประมาณ	และ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเป็นผู้ประสานงานหลักทางนโยบาย

ข้อเสนอในการบริหาร

1.	 รัฐบาลต้องทำาการให้ความรู้ในเรื่อง	GRB	แก่หน่วยงานของ

รฐัทกุภาคส่วน	ตลอดจนพฒันาและประยกุต์ใช้ตวัแบบ	GRB	

ทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารราชการแต่ละระดบั	ทัง้นี	้ผูบ้รหิาร

ส่วนราชการจะเป็นบคุคลสำาคญัทีต้่องตระหนกัในเรือ่งนีแ้ละ

ผลักดันในหน่วยงานของตนเอง

2.	 รฐับาลต้องจดัสรรทรพัยากร	ทัง้งบประมาณ	บคุลากร	ในการ

ดำาเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง	และมีการประเมินผลการนำา	

GRB	ไปใช้
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สรุปได้ว่า	คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อน	GRB	ในระดับ

ประเทศเพือ่ให้	GRB	ถกูผลกัดนัเข้าสูก่ารเป็นแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐในด้าน

การพฒันาและจดัสรรงบประมาณ	โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรร่วมกนันำาเสนอ

แนวคดิและความสำาคญัของ	GRB	ต่อหน่วยงานทีม่บีทบาทในการกำาหนดนโยบาย	

เพื่อให้มีการผลักดันเรื่อง	GRB	ในกฎ	ระเบียบ	หรือมีข้อตกลงจากฝ่ายบริหาร

ของประเทศที่จะทำาให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็น	GRB	ในระดับชาติ	จากนั้น 

จึงเป็นการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติหลังจากรัฐบาลและหน่วยงานกำาหนดนโยบาย

เห็นความสำาคัญและรับรองให้มีการขับเคลื่อนในระดับชาติแล้ว	ควรมีหน่วยงาน

ทางวิชาการที่เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	GRB	

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกรัฐสภาและข้าราชการระดับสูง	เนื่องจากกลุ่ม

เป้าหมายเหล่านี้จะมีบทบาทสามารถผลักดันประเด็น	GRB	ในเชิงของกฎหมาย	

นโยบาย	และการปฏบิตัใินหน่วยงานต่างๆ	ได้	ควบคูไ่ปกบัการขยายเครือข่ายและ

การฝึกอบรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามข้ันตอนการขับเคลื่อนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	รวมทั้ง	ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องที่

ส่งเสริมต่อบทบาทหญิงชายและ	GRB	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับ 

หลักสูตรการฝึกอบรมและภาคส่วนอื่นได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป	ทั้งนี้	การวิจัย 

การขยายเครอืข่าย	และการอบรมให้กบักลุม่เป้าหมายต่างๆ	จะต้องมกีารตดิตาม

ประเมินผลเพือ่นำาผลทีไ่ด้ไปปรบัปรงุและพฒันาต่อ	โดยการขับเคล่ือนและตดิตาม

ดังกล่าวถือเป็นงานในระดับนโยบายซึ่งอาจจะต้องมีการดำาเนินงานในรูปของ

คณะทำางานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการในส่วนที่

สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของแต่ละองค์กร		
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Executive Summary

The	Gender	Responsive	Budgeting	(GRB)	is	considered	an	invaluable

instrument	in	terms	of	administration	and	management	of	budget	

preparation	because	it	serves	to	ensure	that	gender	mainstreaming	be	

valued	and	brought	into	the	paradigm	of	women-related	development	by	

strategically	taking	into	account	both	the	topic	of	gender	equality	and	

that	of	budget	administration	–	the	act	of	which	is	expected	to	fruitfully	

contribute	to	a	country’s	achievements	in	terms	of	nation’s	development.	

At	present,	there	are	myriads	of	countries	adopting	the	GRB	and	thus	

having	the	model	integrated	into	their	own	domestic	budget	schemes	

so	as	in	aims	at	making	it	available	across	the	areas	and	in	all	levels	

upon	a	basis	of	gender	equality	and	domestic	resources	distribution.	

In	regard	to	Thailand’s	GRB,	“King	Prajadhipok’s	Institute”	has	particularly	

utilized	the	Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	scheme	(GRPB).

Several	scholars	said	that	an	act	of	dismissing	the	significance	

of	gender	equality	shall	be	the	obstacles	to	a	country’s	domestic	

development	a	great	deal	because	the	impacts	of	such	insensitivity	

shall	be	made	and	felt	across	the	conceivable	demographic	groups,	

such	as	women,	men,	children	(both	sexes).	Diane	Elson	(2001),	a	GRB	

expert,	mentioned	as	the	following:
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“If women are able to take control of more  

resources, society at large will benefit as well. However, for 

as long as gender inequality, society at large will continue 

experiencing loss.”

The	aforementioned	abstract	ideas	notwithstanding,	do	let	us	

take	into	account	the	problem	that	occurs	from	the	failure	to	acknowledge 

difference	on	the	basis	of	gender:	“Gender	Blindness”.	Such	phenomenon 

also	resulted	in	certain	projects	having	never	come	to	fruition	in	the	

end,	the	examples	of	which	are	shown	below:

The	case	studies	in	Thailand,	Tsunami	in	December	26,	2004	and	

Big	Flood	aid	project	in	2011:	Women	need	basic	necessities	by	means	

of	donation,	which	included	sanitary	napkins,	lingerie,	diapers	or	materials	

to	be	used	for	that	matter,	milk	powder	and	milk	bottles,	all	or	some	

of	which	were	reportedly	not	being	properly	addressed,	not	to	mention	

the	provisions	of	ready-made	“pork”	noodles	being	made	to	women	of	

a	certain	religious	faith,	as	well	as	the	relatively	high	rate	of	miscarriage	

during	the	periods	according	to	the	statistical	database	provided	by	the	

Department	of	Health,	the	last	item	of	which	was	reportedly	caused	

by	the	lack	of	access	to	public	transportation	for	pregnant	women	in	 

particular	in	addition	to	the	inability	to	be	committed	to	doctor	 

appointment	somehow	because	of	certain	issues	that	prevented	their	

husbands	from	providing	private	transportation.	The	aforementioned	

problems	basically	revealed	a	slight	touch	of	the	undesirable	outcome	

Inside_���������������.indd   20 12/1/2561   19:20:46



21

of	the	failure	to	take	into	account	the	topic	of	gender	mainstreaming;

in	fact,	there	were	even	more	examples	than	those	predicaments	

having	been	cited	hereof.	Indubitably,	taking	into	account	the	topic	of	

gender	mainstreaming	shall	help	provide	benefits	such	as	allowing	for	

nation’s	resources	and	budget	to	be	most	effectively	utilized,	as	well	as	

a	more	systematic	and	more	effective	means	of	expenditures	planning	

and	budgeting,	thus	making	it	more	transparent	and	helping	nourishing	

the	seeds	of	social	justice	for	the	betterment	of	the	underprivileged	

and	those	who	are	somehow	unable	to	gain	access	to	the	riches	of	

resources,	etc.

The	aforementioned	benefits	of	GRB	certainly	are	of	use	to	

justify	the	state’s	operations	in	regard	to	budgeting	while	ensuring	

the	coverage	is	made	across	the	entire	group	at	large	of	relevant	

stakeholders.	However,	in	order	for	the	GRB	to	truly	take	shape	and	

remain	in	its	proliferation,	it	requires	knowledge	and	comprehension	in	

budget	preparation,	not	to	mention	that,	in	practice,	the	mobilization	

of	the	GRB	vehicle	into	the	mainstream	process	calls	for	devotion	in	

terms	of	a	specific	timeframe	and	therefore	cannot	be	accomplished	

overnight	–	thus	the	necessity	and	inception	of	the	Gender	Responsive	

Participatory	Budgeting	for	Local	Administration,	as	an	instrument	by	

which	a	local	administrative	unit	will	be	provided	with	the	opportunity	to	

be	developed	more	into	another	level,	and	which	is	comprised	of	such	

stakeholders	as	the	director	and	members	of	Local	Administration,	civil	

service	officers,	employees	and	the	civil	society	sector,	to	work	upon	

the	joint-developed	areas	as	partnership	in	social	development.	The	study	

being	conducted	in	light	of	the	aforementioned	instrument	is	mainly	

Inside_���������������.indd   21 12/1/2561   19:20:46



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

22

focused	upon	promoting	the	aforementioned	stakeholders’	participation	

in	the	local	budgeting	process,	which	is	important	to	the	final	fruition	

of	the	action	plans,	projects	and	budget	schemes	being	established	in	

response	to	needs	and	wants	of	a	number	of	different	groups	in	local	

community	--	the	idea	is	to	provide	the	equal	opportunity	for	all	to	gain	

access	to	the	required	resources,	thus	in	turn	reflecting	upon	whether	

or	not,	in	reality,	the	budgeting	and	spending	being	implemented	upon	

the	basis	of	relevant	campaigns/activities	and	action	plans	are	efficient	

and	transparent.

The	objectives	of	this	particular	study	are:	1)	To	create	knowledge 

and	understanding	of	the	term	GRB	and	its	practicality	for	local	 

administration’s	stakeholders;	2)	To	enable	participants	to	develop	the	

thinking	and	analytical	skill	and	to	understand	how	to	prepare	and	make	

proposal,	action	plan	and	organize	the	activities/campaigns	on	the	topic	

of	gender	responsive	budgeting	by	means	of	adopting	a	participatory	

approach;	3)	To	organize	campaigns	and	activities	on	the	stakeholders’	

participations	in	the	budgeting	process,	the	act	of	which	is	expected	

to	result	in	real-life	practice	at	work;	4)	To	develop	training	courses/

models	on	the	subject	of	Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	

which	are	of	use	to	a	local	administrative	organization.

‘Action	research’	was	used	as	the	methodology.	Moreover,	

researchers	study	concepts	and	ideas,	as	well	as	the	experiences	

related	to	the	GRB,	and	thus	have	them	applied	to	the	development	

of	the	training	models	based	upon	the	workshop	approach	and	public	

participation,	as	well	as	the	participation	by	those	involved	in	aims	for	
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the	benefits	of	the	preparation	of	the	Gender	Responsive	Budgeting

to	be	carried	out	within	local	administrative	organizations.	Next,	

the	experiment	has	been	implemented	with	the	two	subjects,	both	

being	local	administrative	organizations:	1)	‘Rim’	Sub-district	Local	

Administrative	Organization	(in	Nan	province);	2)	Krabi	Provincial	Local	

Administrative	Organization.	The	objectives	are	intended	to	develop	the	

concept	of	systematic	gender	responsive	participatory	budgeting,	and	

to	provide	for	performance	appraisal	or	assessment	of	the	participants/

trainees	and	observers	in	order	that	the	training	courses/models	shall	

be	further	developed	into	the	final	stage	and	ready	for	being	properly	

utilized	by	all	local	administrative	organizations	in	Thailand.	

In	light	of	utilizing	the	training	courses	with	both	of	the	

aforementioned,	the	participants	were	being	provided	with	the	

opportunity	to	develop	their	analytical	skills	and	that	being	required	

for	the	preparation	of	GRB.	As	a	result,	the	participants	from	the	Rim	

Sub-district	Local	Administrative	Organization	(in	Nan	province)	have	come	

up	with	their	own	labors	of	love	pertaining	to	the	Gender	Responsive	

Budgeting,	namely,	in	four	different	projects:	1)	Income	Generation	and	

Occupational	Project;	2)	Family	Strengthening	Project;	3)	Community’s	

Empowerment	Project;	and	4)	Clean	Water	Project.	On	the	other	hand,	

regarding	the	Gender	Responsive	Budgeting,	the	participants	from	

Krabi	Provincial	Local	Administrative	Organization	have	implemented	

the	following	projects:	1)	Income	Generation	and	Expense	Reduction	

Project;	2)	Self-Development	Project;	3)	Health	Care	Project;	and	4)	

Fringe	Benefit	Preparation	Project.
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The	evaluation	result	obtained	from	the	participants	from	both	

units,	each	accounting	for	42	persons,	has	revealed	that	the	train-

ing	course	enables	them	to	acquire	better	comprehension	in	the	topic	

of	GRB	and	how	to	prepare	an	effective	one	on	their	own.	Prior	to	 

participating	in	the	training	session,	the	level	of	knowledge	possessed	by	

the	participants	from	Rim	Sub-district	Local	Administrative	Organization 

(in	Nan	province)	had	averaged	at	“2.00”	(S.D.	=	0.98).	Following	their	

collective	participation	in	the	training	session,	they	have	become	more	

knowledgeable	and	thus	stood	at	the	average	of	“4.54”	(S.D.	=	0.51). 

Likewise,	prior	to	participating	in	the	training	session	the	participants	

from	Krabi	Provincial	Local	Administrative	Organization	had	also	averaged 

at	a	low	level,	accounting	for	“1.76”	(S.D.	=	0.89).	Following	their	

collective	participation	in	the	training	session,	they	have	become	more	

knowledgeable	and	thus	stood	at	the	average	of	“3.10”	(S.D.	=	0.30).	

Note	that	the	participants	from	both	units	have	also	gained	comprehension 

and	become	aware	in	particular	that	the	subject	matter	of	GRB	is	 

intended	and	implemented	for	the	benefits	of	social	equality;	on	the	

other	hand,	the	workgroup	method	having	been	employed	by	guest	

speakers/trainers	have	also	enabled	the	participants	from	both	units	to	

become	knowledgeable	more	easily.	The	participants	have	also	promised	

that	they	would	continue	making	good	use	of	the	knowledge	acquired	

from	the	training/workshop	seminar	as	well.	The	participants	from	Rim	

Sub-district	Local	Administrative	Organization	(in	Nan	province)	have	

displayed	a	great	deal	of	satisfaction	of	the	techniques	being	used	

and	the	training	methods,	thus	accounting	for	the	average	of	4.44	 

(S.D.	=	0.58),	whereas	those	from	Krabi	Provincial	Local	Administrative	 
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Organization	have	also	displayed	a	great	deal	of	satisfaction	of	the	

techniques	being	used	and	the	training	methods,	thus	accounting	for	

the	average	of	3.15	(S.D.	=	0.49),	which	serves	as	the	testament	that	

the	training	model	is	sufficiently	suitable	to	be	further	utilized	in	reality	

at	work.

Furthermore,	following	the	experimental	application	of	the	

training	model	to	both	local	administrative	organizations,	another	program	

has	been	further	developed	and	thus	resulted	in	a	form	of	two-day	

workshop	seminar,	the	target	group	of	which	was	comprised	of	30	-	40	

participants	including	executives,	council	members,	local	administrative	

officers,	as	well	as	those	from	civil	society	sector.	The	two-day	workshop

may	be	divided	into	two	segments:	one	concerning	the	training	model	

in	the	format	of	a	lecture	given	to	enable	trainees	to	understand	more	

of	the	topics	of	local	administrative	budgeting,	participation,	gender	

perspective,	as	well	as	gender	responsive	budgeting;	the	other	concerning

the	workshop	operation	in	which	participants	would	be	trained	to	analyze	

database	and	information	as	part	of	their	GRB	preparation,	as	well	as	

carrying	out	the	Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	implementation

(GRPB).	Note	that	in	order	to	provide	utmost	benefits	for	each	and	every	

local	administrative	organization,	the	trainers	thus	initially	consulted	with	

any	of	the	respective	local	administrative	units	in	question	in	order	to	

prepare	the	tailor-made	database	and	relevant	pieces	of	information	for	

the	respective	participants	in	light	of	the	basic	contents	of	the	training	

model	in	order	that,	in	the	wake	of	the	training/workshop	completion,	

the	program	would	be	applied	to	utmost	benefits	as	much	as	possible.
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Regarding	the	suggestions	on	the	local	level	GRB	preparation, 

the	research	team	has	designed	and	established	the	mobilization	 

procedure	in	light	of	GRB	at	local	level	as	follows:

1)	The	panel	discussions	between	executives	and	other	 

stakeholders	both	in	the	local	setting	so	as	to	ensure	that	the	training	

model	would	cover	the	entire	range	of	necessities	and	be	equipped	with	

the	parties	directly	in	charge	of	the	project	that	would	become	reachable 

in	the	local	administrative	organization	for	consultancy/suggestions.

2)	The	panel	discussions	implemented	so	as	to	summarize	 

the	steps	to	be	taken	in	preparing	the	training	model	between	the	

executives,	co-producers/co-writers,	as	well	as	the	prospective	trainers.

3)	The	workshop	seminar	provided	for	basic	comprehension	

in	the	GRPB.

4)	The	workshop	seminar	to	be	utilized	by	local	units	for	their	

better	understanding	and	basic	knowledge	of	how	to	prepare	the	GRPB,	

the	procedure	of	which	entailed	two	steps:	(4.1)	Participatory	workshop,	

whereby	basic	knowledge	would	be	provided	in	light	of	the	preparation	

of	budget	plan,	(4.2)	Framework	of	the	project,	to	be	utilized	for	the	

GRPB	preparation.

5)	Informal	discussions	being	held	with	those	involved	in	the	

process	of	budget	preparation	including	local	executives,	workgroups,	

officers	and	participants.

6)	Following	up	and	evaluation	of	the	training	model:	To	be	

carried	out	in	order	that	the	benefits	and	the	stakeholders’	participations	
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would	be	identified,	and	that	creating	networks	with	other	local	settings	

would	be	made	possible.

7)	Providing	the	opportunity	for	other	local	areas	to	make	use	

of	the	GRB	in	their	budget	preparation.

The	overview	of	the	suggestions	provided	for	Thailand	in	light	

of	the	GRB	application	is	shown	as	follows:

 Policy suggestions

1.		 Gender	equality-based	allocation	of	budget	shall	be	

prescribed	in	the	Constitution;	the	State’s	Primary	

Policy	and	utilized	by	the	governments.	

2.		 The	government	is	required	treat	the	GRB	as	one	of	

the	major	principles	to	be	instrumentalized	for	gender	

equality	development	and	the	equilibrium	of	nation’s	

development,	as	well	as	promoting	its	use	at	all	levels	

of	public	administration	ranging	from	local,	provincial	

and	national	settings;	this	may	require	a	certain	period	

of	time	for	the	desirable	outcome	to	take	shape.

3.		 The	state	shall	be	prepared	in	light	of	this	matter	by	

assigning	the	tasks	of	major	coordinator	to	the	Bureau	

of	the	Budget,	and	the	National	Economic	and	Social	

Development	Board.
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 Administrative suggestions

	 1.	The	government	shall	provide	knowledge	of	GRB	for	

all	agencies	in	public	sector,	as	well	as	developing	and	applying	the	use	

of	the	appropriate	GRB	models	to	the	respective	administrative	units.	

Executives	in	each	administrative	unit	are	therefore	considered	important	

and	therefore	must	be	aware	of	the	matter	and	help	to	mobilize	the	

process	within	their	own	respective	agencies.

	 2.	The	government	shall	make	allocation	of	resources	

both	in	terms	of	budget	and	personnel	so	as	to	ensure	the	issue	be	

addressed	properly	whilst	the	GRB	evaluation	results	shall	be	utilized	

as	well.

In	conclusion,	regarding	the	strategic	approach	proposed	by	the	

research	team	so	as	to	be	carried	out	with	respect	to	the	mobilization	

of	the	GRB	model	at	national	level	to	ensure	the	paradigm	becoming	

integrated	as	part	of	basic	policy	on	budget	development/allocation,	the	

suggestions	are	aimed	for	the	agencies	involved	to	participate	collectively 

as	a	group	in	promoting	the	principle	of	GRB	and	its	significance	to	

the	organization	in	charge	of	policy-making	in	order	that	the	issue	of	

GRB	shall	be	incorporated	into	formal	rules	and	regulations	at	national	

level	under	the	country’s	administration.	In	addition,	in	the	wake	of	the	

achievement	initially	made	at	policy	level,	then	the	mobilization	shall	be	

carried	out	further	in	terms	of	practicality;	following	the	approval	given	by	

the	government	and	policy-making	agencies	at	national	level,	there	should	

exist	academic	organizations	available	to	become	involved	in	developing	

the	GRB	training	model,	the	target	group	of	which	is	comprised	of	the	
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members	of	Parliament	and	high-level	civil	service	officers	because	the	

aforementioned	entities	collectively	play	a	major	role	in	actualizing	the	

GRB	instrument	with	respect	to	law,	policy	and	agency	implementations	

in	tandem	with	network	expansion	and	the	training	program	provided	for	

the	local	administrative	organization	as	earlier	mentioned	on	the	process	

of	GRB	policy	mobilization	in	the	local	administrative	organization.	

In	addition,	an	ongoing	series	of	researches	that	helps	to	promote	gender

role,	gender	equality	and	the	GRB,	should	be	carried	out	incessantly	

and	thus	served	as	the	database	and	fount	of	knowledge	in	regard	

to	training	and	for	other	agencies/sectors’	further	references	in	future.	

By	all	means,	the	research,	network	expansion	and	the	training	programs	

provided	for	different	target	groups	all	require	strategically	mobilizing	

and	closely	monitoring;	they	must	be	collectively	viewed	as	something	

significant	at	‘policy	level’,	which	shall	call	for	participations	by	a	number

of	workgroups	derived	from	the	agencies	in	charge	in	response	to	the	

unique	roles	and	missions	of	each	respective	organization,	as	well.
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ค�นำ�

การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	หรือ	 

Gender	Responsive	Participatory	Budgeting	(GRPB)	เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ 

การเสรมิสร้างภาวะผูน้าของผูห้ญงิและการวางแผนและจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึ 

มิติหญิงชาย	(Promoting	Women’s	Empowerment	in	Thailand	through	

Women’s	Leadership	and	Participation	and	Gender	Responsive	Planning	

and	Budgeting)	ดำาเนนิการโดยสำานกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกล้า	ร่วมกบั 

สำานักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนษุย์	โดยการสนับสนุนจากองค์การเพือ่การส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	(UN	Women)	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	GRB	ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพ่ือฝึกทักษะการคิด	วิเคราะห์	และการนำาเสนองบ

ประมาณ	จัดทำาแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องในการนำามิติ

หญงิชายมาพิจารณาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	เพือ่นำาไปสูก่ารประยุกต์ใช้ได้จรงิ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	และสุดท้ายเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดทำา 

งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณาให้เหมาะสมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยพืน้ทีก่รณศีกึษา	คอื	องค์การบรหิารส่วนตำาบลรมิ 

จังหวัดน่าน	และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	
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ในหนังสือเล่มนี้เป็นการนำาเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับ	GRB	ของทั้ง

ต่างประเทศและประเทศไทย	กระบวนการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	ผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงนำาเสนอผลที่ได้รับจาก

การนำากระบวนการแบบมส่ีวนร่วมไปใช้ในพ้ืนทีก่รณศีกึษา	คณะผูจ้ดัทำาขอขอบคณุ

นายแหลมทอง	สุทธไชย	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลริม	จังหวัดน่าน	และ

นายสมศักดิ์	กิตติธรกุล	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	สำาหรับความ

ร่วมมืออันดีซึ่งทำาให้การดำาเนินโครงการเป็นไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับกระบวนการจัดทำางบประมาณของท้องถิ่นบ้าง	

ไม่มากก็น้อย	อนึ่ง	หากมีข้อผิดพลาดประการใด	คณะผู้จัดทำาขออภัยมา	

ณ	ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำา
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กระแสการผลกัดันมติหิญงิชายเข้าสูก่ระแสหลกัโดยผ่านกระบวนการ

จัดสรรงบประมาณเป็นหัวข้อสำาคัญหนึ่งการประชุมเรื่องสตรีระดับโลกที่ปักกิ่ง	

โดยประเทศไทยร่วมรบัรองปฏญิญาปักกิง่และแผนปฏบิตักิารเพือ่ความก้าวหน้า

ของสตร	ีพ.ศ.	2538	(Beijing	Declaration	and	Platform	for	Action)	นอกจากนี้

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีของสหประชาชาติสมัยที่	5	

(2nd	Session	of	the	Commission	on	the	Status	of	Women:	CSW)	กำาหนดหวัข้อ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคและเสริมพลังให้กับสตรี	

รวมถึงได้ติดตามเรื่องนี้	ในสมัยที่	56	พ.ศ.	2555	อาจกล่าวได้ว่ากระแสโลก

ต่างมุ่งตอบสนองความต้องการให้กับพลเมืองของตนมากขึ้น	โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศ	OECD	แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	จึงมักมีการตรวจสอบ

ผลการดำาเนนิงานจากภาคส่วนต่างๆ		ว่าได้มกีารกำาหนดเป้าหมายและการลำาดบั

ความสำาคญัในการตดัสนิใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการงบประมาณอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่	การใช้จ่ายตรงต่อความจำาเป็นและความ

ต้องการหรอืไม่	ซ่ึงทำาให้ต้องมข้ีอมลูผลการดำาเนินงานท่ีชดัเจน	โดยเฉพาะหากใช้

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	(Performance	Based	Budgeting)

ดังนั้น	รัฐจึงต้องหาเคร่ืองมือท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างเป็น

ระบบ	เพือ่บรูณาการความเป็นธรรมในสงัคม	(social	justice)	การนำากลุม่ต่างๆ		

เข้ามาในกระแสการพัฒนา	(social	inclusion)	และความเสมอภาคหญิงชาย

(gender	equality)	เข้าสู่กรอบของนโยบายการพัฒนาให้มากขึ้น	นอกจากนี้	

ยังเพื่อให้สอดคล้องกับ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	

ในมาตรา	71	รวมถึง	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals–SDGs)	ในมิติที่	5	เรื่องความเสมอภาคทางเพศ	ด้วย
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การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	(Gender	Responsive	

Budgeting:	GRB)	ถือเป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารพฒันาการจดัทำางบประมาณที่

ได้รบัความสนใจในอารยประเทศ	ทีจ่ะสร้างความมัน่ใจว่าจะมกีารนำามติหิญงิชาย 

เข้าสูก่ระแสหลกัของกระบวนการพฒันา	และสร้างความผกูพันในมิตหิญงิชายกับ

การจดัสรรงบประมาณและการจดัหารายได้	จึงทำาให้ต้องนำาเร่ืองความเสมอภาค

มาพิจารณาควบคู่กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ 

โดยปริยาย	ส่งผลต่อแนวโน้มความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศ

ปัจจบุนัในหลายประเทศได้มกีารนำาเอาหลกัการจัดทำางบประมาณท่ีคำานึง

ถึงมิติหญิงชายเข้ามาบูรณาการร่วมกับการจัดทำางบประมาณ	เพื่อให้การจัดทำา

งบประมาณมีความเสมอภาค	และเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายมากขึ้น	รวมถึง

การกระจายทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ		ให้มีความทั่วถึง	ซึ่งจะทำาให้การ 

จดัทำางบประมาณมปีระสทิธภิาพมากขึน้	รวมถงึจะมีส่วนในการอดุช่องโหว่	และ 

ความไม่เท่าเทียมกัน	ทั้งในส่วนของหญิงชาย	เด็กหญิง-เด็กชาย,	คนรวย-คนจน	

หรือแม้กระทั่งคนเมือง-คนชนบท	ให้มีความเท่าเทียมและเสมอภาคมากขึ้น	 

เพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้	จึงเป็นการจัดทำางบประมาณเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ต่างๆ	ในสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยจะเป็น

หนึ่งในเคร่ืองมือนโยบายงบประมาณที่ลดความไม่เป็นธรรมในการบริหารงาน 

ภายในประเทศ	เช่น	การที่ประเทศไทยร่วมลงนามในการประชุมปฏิญญาปักกิ่ง

และแผนปฏบิติัการเพือ่ความก้าวหน้าของสตรี	พ.ศ.	2538	ซึง่จะเน้นการจดัสรร

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ถึงผู้หญิงมากยิ่งข้ึน	โดยมีกลุ่มนักวิชาการด้านสตรีในการ 

ขบัเคลือ่นเรือ่งการมองความไม่เสมอภาค	เพือ่สร้างความเข้าใจ	เกีย่วกบัการจดัทำา 

งบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายจำาเป็นอย่างยิง่ทีต้่องทราบความหมายของเพศ

ภาวะหรอืต่อไปนีจ้ะเรียกว่า	Gender	มคีวามหมายถงึ	คณุลกัษณะทีแ่ตกต่างจาก

เพศ	(sex)	ตรงทีเ่ป็นเรือ่งความรบัผดิชอบในบทบาทท่ีแตกต่างกนั	การแบ่งงานกนั 

ระหว่างชายและหญิง	อันเกิดจากการที่สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละแห่งเป็น 

ตวักำาหนด	และนำาไปสู่ความแตกต่างท้ังในแง่ของความภมูใิจ	สทิธ	ิหน้าที	่รวมถงึ 
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การเข้าถงึทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนัระหว่างชายและหญงิไปด้วย	การจดัทำางบประมาณ

ลักษณะนี้	จึงจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจที่มากไปกว่าความหมายของเพศ	ท่ีเน้น

สรรีะและลกัษณะทางกายภาพและชวีวทิยาของทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย	ดงัทีม่คีำากล่าว

ถึง	Gender	ตามคำาจำากัดความข้างล่างนี้	

“Culturally and socially constructed roles, responsibilities, 

privileges, relations and expectations of women, men, boys and girls. 

Gender is not another word for women or for sexual difference.” 

(Government	of	India,	2007)	

ดังนั้น	อาจกล่าวได้ว่า	การจัดทำางบประมาณที่คำานึงมิติหญิงชาย	หรือ

ต่อไปนี้จะเรียกว่า	Gender	Budgeting	จึงเป็นแนวคิดการพัฒนาในเชิงสัมพัทธ์	

กล่าวคอื	จะพจิารณาเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัของมติหิญงิชายทีแ่ต่ละแห่งได้ให้บทบาท	

ความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ		ในสังคม	รวมทั้งการเข้าถึงทรัพยากร	ซึ่งในประเด็น

ท้ายสดุน้ีเองทำาให้เหน็ชัดเจนว่า	สงัคมและวฒันธรรมยงัทำาให้เกดิอปุสรรคในการ

พัฒนาอีกด้วย	และหากกล่าวถึง	Gender	Responsive	Budgeting	(GRB)	จึง

หมายถงึ	กระบวนการการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึความจำาเป็นและผลประโยชน์

ที่แตกต่างกันของกลุ่มต่างๆ	ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย,	เด็กหญิง-เด็กชาย	

โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากรให้มีความเท่าเทียม	(equitable)	เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น”	ซึ่งความหมายนี้ยิ่งทำาให้

คำาว่า	“GRB”	มคีวามหมายกว้างขึน้และจะเป็นประโยชน์ในการขบัเคลือ่นในสงัคม

ที่มีความหลากหลาย	(diversity)

GRB	จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำานโยบายเพื่อจัดการกับ

ความแตกต่างระหว่างเพศ	ทัง้ในเรือ่งของการวางแผน	การจดัทำาโครงการ	และการ

จดัทำางบประมาณ	โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย

ให้เกดิขึน้	(European	Parliament,	2015)	นอกจากนี	้GRB	ทำาให้เกดิการพฒันา

ที่มีความสมดุล	โดยได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และความต้องการของทั้งผู้หญิง

และผู้ชาย	รวมถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายในสังคมด้วย	(UN	Women,	2016)
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Rubin	and	Bartle	(2005)	ได้เขยีนบทความและให้ความเหน็ว่า	GRB	

เป็นการบูรณาการบทบาทหญิงชาย	(gender)	ในงบประมาณของรฐัท่ีเป็นมมุมอง

ใหม่ในการส่งเสรมิการจดัสรรและกระจายทรพัยากร	รวมไปถงึรายได้ให้เกดิความ

เท่าเทียมและเป็นธรรม	ซึง่ในหลายประเทศต่างมองว่าความเสมอภาคในบทบาท

หญงิชายมคีวามสำาคัญต่อการพัฒนาและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื	

ร่วมกับการพัฒนาสังคมได้อย่างเต็มที่	ทำาให้เห็นว่าประเทศต่างๆ	ได้มีการนำา	

GRB	มาใช้ทั้งระดับประเทศและระดับมลรัฐหรือท้องถิ่นอื่นๆ	ภายในประเทศ	

อาท	ิสหรัฐอเมรกิา	ออสเตรเลยี	อนิเดยี	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	หรอืแม้แต่กมัพชูา	

การยอมรับการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมของบทบาทหญิงชายใน 

หลายประเทศ	มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและ 

การพฒันาสงัคมได้อย่างเต็มศักยภาพ	(Hewitt	&	Muhopadhyay,	2002;	Klasen,	

1999)	และทำาให้ประเทศต่างๆ		พยายามรบันวัตกรรมด้านงบประมาณนีม้าใช้ใน

การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ	เพราะ

เห็นถึงความสำาคัญของ	GRB	ในฐานะเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดสมดุล 

ในการพัฒนา	โดยคำานึงถึงกลุ่มที่หลากหลายเข้ามาร่วมมากขึ้น	(inclusion)	 

ซึ่งเป็นกระแสที่นำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคม	(social	justice)

การจดัทำางบประมาณแบบ	GRB	เป็นเสมอืนกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบั 

งบประมาณในทกุระดบั	ทัง้ระดบัประเทศ	และระดบัท้องถิน่	รวมถงึไม่ใช่นโยบายที่

แยกเพ่ือผูห้ญงิโดยเฉพาะ	แต่	GRB	เป็นความพยายามทีจ่ะแยกแยะและวิเคราะห์	

เนื่องจากบทบาทและความจำาเป็นของหญิงชายมีความแตกต่างกัน	แต่โดยทั่วไป	

มกัเข้าใจผดิคดิว่า	ผูห้ญงิยากจนส่วนมากต้องการเงนิงบประมาณทีจั่ดสรรให้	เช่น	

เพือ่ซือ้ผ้าอนามยั	ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายต่างมคีวามจำาเป็นและความ

ต้องการอื่นที่เร่งด่วนและสำาคัญมากกว่า	(UNFPA	&	UNIFEM	2006,	p.13)
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Budlender	and	Sharp	(1998)	นักวิชาการและนักขับเคลื่อนบทบาท

ผู้หญิงได้เป็นผู้บุกเบิกนำาแนวคิดเกี่ยวกับ	GRB	มาใช้	โดยการแยกแยะและ

กำาหนดกรอบการวเิคราะห์ผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงนิของรฐับาล	ซึง่แบ่งได้เป็น	

3	ประเภท	ได้แก่

1.	 การใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ฐานจากมิติบทบาทหญิงชาย	

(gender	based	expenditure)	

2.	 การใช้จ่ายที่มองความเท่าเทียมในโอกาสซึ่งจะทำาให้นำาไปสู่

การเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ของแรงงาน	(equal	opportunity

expenditure)

3.	 การใช้จ่ายกระแสหลัก	(main	Stream	expenditure)

 

ภาพ 1.1 แสดงกลุ่มงบประมาณตามผลกระทบที่ได้รับ

แผนภูมิแสดงงบประมาณ

Equal
Opportunity

Gender
Base

Economic 
Development 
Mainstream

งบประมาณการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก
งบประมาณที่ให้ตามบทบาทหญิง/ชาย
งบประมาณที่ให้เพื่อความเสมอภาคทางโอกาส
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ขณะที่	Okun	(1975)	เห็นว่า	GRB	เป็นวิธีหลอมรวมเป้าหมายและ

วิธีการต่างๆ		ในการพัฒนา	เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันของหญิงชาย	โดยอาจ

กำาหนดตัวชี้วัดผลงาน	ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 

ดังนั้น	การกำาหนดตัวชี้วัดความเท่าเทียม	จึงเป็นวิธีหน่ึงในกระบวนการจัดทำา 

งบประมาณแบบ	GRB

นอกจากนี	้การจดัสรรงบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายหรอื	GRB	จะ

สามารถช่วยยนืยนัว่าเงนิสาธารณะจะได้รบัการหามาและใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้	และยงัสามารถการนัตกีารทำาเป้าหมายแห่งความเท่าเทยีมทางเพศให้เป็น

จรงิ	รวมทัง้ทำาให้การพฒันากฎเกณฑ์ของอนสุญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติั

ต่อสตรใีนทกุรปูแบบ	(CEDAW)	บงัเกดิผลเป็นรปูธรรมได้อกีด้วย	GRB	ยงัช่วย

สนบัสนนุการสร้างความโปร่งใส	(transparency)	ด้านทรพัยากรสาธารณะของรฐั 

ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้	โดยเฉพาะผู้หญิงที่ปกติแล้วมักจะถูกทำาให้เป็น 

ชายขอบหรือมองข้ามความสำาคัญมากกว่าผู้ชายในด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับ

เรื่องเงินสาธารณะโดยไม่ได้ต้ังใจ	(Elson,	2001)	เนื่องจากการกำาหนดหน่วย

วเิคราะห์ในการพฒันาเศรษฐกจิถกูจดัทำา	โดยใช้ครัวเรือนเป็นฐานคดิในการพฒันา	 

จึงละเลยความจำาเป็นของบุคคลที่ต่างก็มีบทบาทและความต้องการในครัวเรือน	

โดยเฉพาะผูห้ญงิ	และผูช้ายทีแ่ตกต่างกนัไปด้วย	ดังนัน้	รัฐบาลทัง้ระดับประเทศ

และระดับท้องถิ่นก็ควรต้องปรับความเข้าใจ	โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะบทบาทความ

รับผิดชอบ	และความสมัพนัธ์ทีผู่ห้ญงิมีเม่ือเกีย่วโยงกบัผูช้าย	หรอืเดก็หญงิมีกบั

เดก็ชาย	และการออกแบบงบประมาณ	รวมถงึการนำานโยบายและโครงการต่างๆ	

มาปฏิบัติ	เพื่อก้าวสู่การสร้างและส่งเสริมความเท่าเทียม	รวมทั้งการเสริมพลัง

ของผูห้ญิงให้เกดิขึน้	(Rusimbi	et	al,	2007)	ซึง่ในกรณนีี	้Himmelweit	(2002)	

ได้แนะนำาว่า	การวิเคราะห์ไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลกระทบโดยตรงของความ 

ไม่เสมอภาคของผูห้ญงิและผูช้าย	แต่ควรดวู่าการกำาหนดโครงการ	แผนงานและ

งบประมาณ	ส่งผลในระดับพฤติกรรมต่อหญิงและชายเป็นอย่างไร	อาจกล่าว 

โดยสรุปว่า	GRB	มีลักษณะดังต่อไปนี้
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1.	 เป็นการมองผลกระทบทีเ่กิดจากการใช้จ่ายงบประมาณทกุส่วน

ว่ามผีลกระทบต่อหญงิชาย	เดก็หญงิ	-	เดก็ชายหรอืไม่	อย่างไร	

รวมถงึการพจิารณาด้านการใช้จ่ายงบประมาณและระมดัระวงั

ในเรื่องความแตกต่างของสถานการณ์	บทบาทในกลุ่มต่างๆ		

และผลท่ีได้จากการจดัทำางบประมาณว่าตอบสนองความจำาเป็น

ของแต่ละกลุ่มหรือไม่

2.	 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำางบประมาณที่มีการวิเคราะห์และ

คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงกับชาย

3.	 เป็นการจัดแบ่งงบประมาณ	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ระหว่างหญิงชาย

4.	 เป็นการจัดทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึงานและภาคส่วนทีไ่ม่ได้

รับค่าตอบแทน	(เศรษฐกิจภาคอภิบาล:	Care	Economy)

5.	 ไม่ใช่เป็นการจดัสรรพเิศษ	(special	allocation)	แต่อาจจำาเป็น

ต้องมี

6.	 มองทั้งแง่งบประมาณรายจ่าย	(expenditure)	และรายได้	

(revenue)

ดังนั้น	GRB	จึงไม่ใช่งบประมาณที่แยกเพ่ือผู้หญิงโดยเฉพาะ	ไม่ใช่

การดูว่ามีงบอยู่เท่าใดท่ีควรจะจัดสรรให้ผู้หญิงและเด็กหญิงในโครงการเกี่ยวกับ

มิติหญิงชาย	ไม่ใช่การดูว่ามีผู้หญิงผู้ชายทำางานอยู่มากเพียงใดและอยู่ระดับใด	

เงินเดือนเท่าใดในภาครัฐและไม่ได้เกี่ยวกับจำานวนของธุรกิจที่มีผู้ประกอบการ

เป็นผูห้ญงิทีไ่ด้สญัญาจากภาครฐั	(UNFPA	&	UNIFEM,	2006)	แต่	GRB	เป็น

ความพยายามท่ีจะแยกแยะและวิเคราะห์ผลกระทบของค่าใช้จ่ายและรายได้รัฐ

หรือวิธีหารายได้ของรัฐ	โดยอิงเข้ากับผลกระทบที่แตกต่างที่มีต่อหญิงและชาย	

เด็กหญิงและเด็กชาย	ด้วยมุมมองด้านมิติหญิงชาย	(Budlender	et	al,	2002;	
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Elson,	2001)	การวเิคราะห์นีก้ำาลงักลายเป็นการเคลือ่นไหวระดบัโลก	เพือ่สร้าง

ความน่าเชื่อถือต่อนโยบายของชาติในด้านภาระความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อ 

ผู้หญิง	(UNFPA	and	UNIFEM,	2006)

งานของ	GRB	จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลกระทบของงบประมาณ

รฐัต่อกลุม่ต่างๆ		ทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้จงึไม่เป็นเพยีงการดแูค่ชายหรอื

หญงิ	อาจรวมไปถงึอคตทิางเพศ	แต่ยงัเป็นการดคูวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัของ 

คนชราและเดก็	คนชนบทและคนเมือง	คนรวยและคนจน	พจิารณาความเสยีเปรยีบ 

ท่ีมผีลมาจากชาตพัินธ์ุ	ชนชัน้	ฐานะ	ถิน่ทีอ่ยู	่และอาย	ุนอกจากนีย้งัดวู่าลกัษณะ

ที่แตกต่างกันเหล่านี้ตัดผ่านกันและมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร	กล่าวโดยรวม

แล้ว	GRB	พจิารณาผลกระทบของงบประมาณต่อกลุม่ผูเ้สยีเปรยีบ	ซึง่ปัจจบุนัคอื	

ผู้หญิง	คนจน	คนชนบท	ฯลฯ	(UNFPA	and	UNIFEM,	2006)	

GRB	ยังไม่เพียงเป็นงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการมิติ 

หญงิชาย	ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากร	แต่ยงัรวม 

ถึงแง่มุมของ	การจัดหารายได้	(Rubin	&	Bartle,	2005,	p.260)	เพื่อส่งเสริม

โอกาสความเท่าเทียมสำาหรบัหญงิและชาย	โดยในบางประเทศ	โดยเฉพาะประเทศ

องักฤษได้เน้นการให้ข้อยกเว้นต่อผูห้ญงิทีห่ยดุงานคลอดลูก	เช่น	จ่ายเงนิสมทบ	

ในช่วงหยุดงานเพื่อเลี้ยงลูก	ประเด็นที่สำาคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ	GRB	ยังคำานึง

ถึงงานที่ทำาในบ้านของผู้หญิงดังที่	Elson	(2001)	ได้กล่าวว่า	GRB	ต่างจากการ

วเิคราะห์ความเสมอภาคในงบประมาณอยูด้่วยกนั	2	ประการ	คอื	1.	การมองไป 

ในครัวเรือน	แม้จะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	แต่จะไม่เกิดความเท่าเทียมกัน

ระหว่างบคุคลในครวัเรอืน	โดยเฉพาะหญิงและชาย	ทีมี่บทบาทหน้าทีแ่ตกต่างกนั	

2.	การยอมรับงานการอภบิาล	(unpaid	care	work)	อย่างเป็นระบบ	ซึง่งานส่วนนี ้

ถือเป็นหน่วยผลิตที่สำาคัญที่ควรปฏิรูปให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	

เพื่อสร้างผลิตภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเย่ียงการทำางาน 

นอกบ้าน	เนื่องจากเป็นหน่วยที่จะช่วยพัฒนาประเทศที่สำาคัญ	
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นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า	การละเลยความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก	

ความไม่เท่าเทยีมทางมติหิญงิชายจะทำาให้ไม่เกิดประสิทธภิาพ	และเกิดผลเสียต่อ

ผู้หญิง	ผูช้าย	เดก็หญงิ	และเดก็ชาย	Diane	Elson	(2001)	อาจารย์	มหาวทิยาลยั

เอ็กซิเตอร์	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	GRB	ได้กล่าวไว้ว่า	“ถ้าผู้หญิงสามารถควบคุม

ทรัพยากรต่างๆ	ได้มากขึ้น	ก็จะทำาให้สังคมโดยรวมได้รับผลประโยชน์ไปด้วย	

แต่ถ้ายังมีความไม่เท่าเทียมทางมิติหญิงชายอยู่	ก็จะทำาให้สังคมทั้งหมดสูญเสีย

อย่างต่อเนือ่ง”	สิง่ทีน่กัวชิาการกล่าวข้างต้น	ล้วนเป็นสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม	การศกึษา

ครัง้นี	้จงึขอยกตวัอย่างปัญหาในการพฒันาทีเ่กดิจากการไม่ยอมรบัความแตกต่าง

ของสถานการณ์	ความจำาเป็น	ความรูส้กึ	ความสนใจของหญงิ	-	ชาย	ทัง้เดก็และ

ผูใ้หญ่	รวมถงึการมกัมองเหน็ว่าทกุคนเหมอืนกนั	ซึง่นกัวชิาการเรยีกว่า	“Gender	

Blindness”	ที่ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ	ล้มเหลว	ดังนี้

1.	กรณี	โครงการช่วยเหลือบริจาคของจากผู้ประสบภัย	เช่น	สึนามิ	

26	ธ.ค.	2547	หรือนำา้ท่วม	2554	ผูห้ญงิต้องร้องขอของบรจิาค	เช่น	ผ้าอนามยั	

ชุดชั้นใน	ผ้าขาวบาง	นมผง	สำาหรับเด็ก	ขวดนม	หรือ	การให้บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

รสหมูสับกับผู้ที่นับถืออิสลาม

2.	กรณี	การแบ่งงานกันทำา	บทบาทของผู้ชายท่ีไม่ค่อยทำางานบ้าน	

ผลจากการเกบ็ข้อมลู	มเีพียง	1%	เท่านัน้ทีช่่วยงานในครอบครวั	ทำาให้เกดิปัญหา	

เช่น	การเลี้ยงไก่วิธีใหม่	โดยเรียกหัวหน้าครัวเรือนมาอบรมวิธี	หนึ่งปีต่อมาเมื่อ

มีการติดตามผลพบว่า	ไก่ตายหมดเนื่องจากความเป็นจริงผู้หญิงเป็นผู้อยู่ที่บ้าน	

ดแูลครอบครวัและเป็นผูเ้ลีย้งไก่และฉดียาโดยไม่มคีวามรูเ้น่ืองจากไม่ได้เข้าอบรม

3.	กรณ	ีอตัราการแท้งลกูของกรมอนามยัทีพ่บว่าอตัราการแท้งลกูสงูมาก

จนกรมพยายามหาสาเหตุกพ็บว่า	ผู้หญงิท้องไม่สามารถเข้าถงึระบบขนส่งมวลชนได้

การมาตรวจครรภ์เป็นระยะต้องอาศยัผูช้ายทีเ่ป็นสามเีป็นผูม้าส่ง	ทำาให้ไม่สามารถ

พบแพทย์ตามนัดหมายได้จากปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นคร่าวๆ	ถึงผลของการ
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ไม่คำานึงถึงเรื่องของ	Gender	ซึ่งความเป็นจริงมีตัวอย่างอีกจำานวนมาก	ดังนั้น

การใส่ใจเรื่อง	GRB	ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์	โดยสรุปดังนี้

1.	 ช่วยให้เกิดการใช้ทรพัยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	โดย

การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมและ

เศรษฐกิจ

2.	 ช่วยให้การใช้ทรพัยากร	และเม็ดเงนิของประเทศเกดิประโยชน์

สูงสุด

3.	 ช่วยในการวางแผนการจัดลำาดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 ความต้องการการวิเคราะห์แผนระยะยาวและต้องการแก้

ปัญหาการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ	(economic	growth)	ทำาให้เกิดผลกระทบ

เรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียม

5.	 ช่วยทำาให้เกิดความโปร่งใส

6.	 ช่วยเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต	และสนับสนุนสร้าง 

ธรรมาภบิาลทางเศรษฐกจิ	(economic	governance)	รวมไป 

ถึงการจัดการทางการเงิน

7.	 ช่วยเสรมิสร้างความยตุธิรรมทางสงัคม	(social	justice)	ของ

กลุ่มต่างๆ		ที่ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้

จากการนำาเสนอแนวคดิเบือ้งต้น	ความสำาคญั	และประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จากการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	จะเห็นได้ว่าปลายทางสุดท้าย

หรือผลท่ีได้รับจากการดำาเนินงานของรัฐย่อมได้รับความคุ้มค่าทางงบประมาณ
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และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	แต่การผลักดัน	GRB	ให้เกิด

ขึ้นได้จริงนั้นจำาเป็นจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การจัดทำางบประมาณ	ซึ่งการผลักดัน	GRB	เข้าสู่กระแสหลักของนโยบายใน

ระดับประเทศอาจยังไม่สามารถทำาได้สำาเร็จในระยะเวลาอันสั้น	จึงเป็นที่มาของ

การศกึษาเพือ่พฒันาหลกัสตูรการจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการนำามติิ

หญิงชายมาพิจารณาสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Gender	Responsive	

Participatory	Budgeting	for	Local	Administration)	เพือ่พฒันาความสามารถ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีป่ระกอบด้วย	ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลายฝ่าย	ได้แก่	

นายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ	พนักงานและภาค

ประชาสงัคมในพืน้ทีไ่ด้มแีนวทางการพฒันาร่วมกนัในฐานะหุ้นส่วนในการพฒันา

ชมุชน	และการจัดทำางบประมาณทีน่ำามติหิญงิชายมาพจิารณา	ซึง่การใช้กระบวนการ

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนน้ีจะเป็นเครื่องมือ

ทีม่ปีระสทิธิภาพในการลดความไม่เท่าเทยีมของบทบาทผูห้ญงิและผูช้าย	เพราะ

งบประมาณเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ	และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ	

ขณะทีก่ระบวนการจดัทำางบประมาณเองกม็ผีูท้ีเ่กีย่วข้องมากมายหลายภาคส่วน	

ทั้งฝ่ายการเมือง	ฝ่ายบริหารและผู้ที่นำานโยบายไปปฏิบัติ	รวมไปถึงประชาชน	

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินการตามนโยบาย	แผนงาน	โครงการตั้งแต่

ระดบัชาต	ิไปจนถงึระดบัท้องถิน่	ดงันัน้	การศกึษาเพือ่จดัทำาหลกัสตูรดงักล่าวนี้

จึงมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียข้างต้นในกระบวนการของการ

จัดทำางบประมาณทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	ซึ่งมีความสำาคัญต่อความ

ความสำาเรจ็ในการกำาหนดแผนงาน	โครงการและงบประมาณทีส่ามารถตอบสนอง

ความจำาเป็นของกลุ่มต่างๆ		ในชุมชนให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส	

ทรพัยากรทีจ่ำาเป็น	อนัสะท้อนถงึการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการใช้จ่ายทรพัยากร

ภายใต้กิจกรรม	โครงการ	หรือแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและ

เกิดความโปร่งใส
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อย่างไรก็ตาม	จากการทบทวนการขับเคลื่อน	GRB	และหลักสูตรที่มี	

โดยเฉพาะหลกัสูตรทีม่อียูใ่นประเทศไทย	แม้ว่าจะเป็นหลกัสตูรทีม่คีวามครบถ้วน

ตามหลกัวชิาการและมกีารดำาเนนิการอบรมผู้ท่ีเก่ียวข้องในส่วนราชการภายหลัง	 

ปี	พ.ศ.2553	นับตั้งแต่หลักสูตรการอบรมงบประมาณที่มีมิติหญิงชายได้ถูก 

พัฒนาขึ้น	โดยกรมส่งเสริมกิจการสตรีและครอบครัว	กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์	แต่การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	หรอื 

ต่อไปนีจ้ะเรยีกชือ่ย่อว่า	GRB	กย็งัไม่เกดิผลเป็นรปูธรรม	ทัง้น้ี	ยงัขาดกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมจากฝ่ายการเมอืงและภาคประชาสงัคม	ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้	

เพราะการสร้างความเข้าใจใน	GRB	ได้ชี้ให้เห็นเฉพาะแนวคิด	และกระบวนการ

จดัทำา	ยงัไม่ได้เหน็ผลเป็นรปูธรรม	ทัง้นี	้ด้วยข้อจำากดัในเชงิอำานาจ	และบางส่วน

เป็นข้อจำากดัด้านเทคนคิ	เช่น	การขาดข้อมลู	และทีส่ำาคญัการเร่ิมต้นสร้างความ

เข้าใจในเรือ่งความเสมอภาคมักได้รบัการต่อต้านจากผูท้ีค่วรให้ความร่วมมอื	แม้ว่า

การจดัทำา	GRB	มเีป้าประสงค์เพือ่ต้องการลดอุปสรรคของการเข้าถึงทรัพยากรที่

เกิดจากบทบาทหน้าที่ที่สังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวกำาหนด	แต่นั่นเป็นสิ่งที่ต้อง

ทำาควบคูกั่นไปและควรทำาหลงัจากท่ีการขบัเคลือ่น	GRB	ในระยะแรกผ่านพ้นไป

และทุกฝ่ายต้องเห็นประโยชน์ที่มีร่วมกันก่อน

ภาครัฐมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจจากการ

ประชมุในหน่วยงานหลกัทีส่ำาคญั	ไม่ว่าจะเป็นสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิสำานกังบประมาณ	สำานกังาน	ก.พ.	กระทรวงการคลงั	

รวมทัง้การจดัให้มกีารฝึกอบรม	ผูท้ีท่ำาหน้าทีใ่นกระทรวง	กรม	และส่วนราชการ

ต่างๆ		โดยเฉพาะผูท้ีท่ำาหน้าทีใ่นส่วนของศนูย์ประสานงานมติหิญงิชาย	(Gender	

Focal	Point)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	และผู้ที่ทำาหน้าที่จัดทำางบประมาณ	

นอกจากนี	้ในการดำาเนนิงานทีผ่่านมา	ได้มกีารกำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนนิ

งานการขับเคลือ่นอย่างชดัเจน	โดยเปิดให้ส่วนราชการอาสาเป็นหน่วยงานโครงการ

นำาร่องของส่วนราชการในการประชมุคณะทำางานการก้าวสูก่ารจัดทำางบประมาณ

ที่มีมุมมองมิติหญิงชายในหน่วยราชการไทย	เมื่อวันศุกร์ที่	7	เมษายน	2553	 
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ณ	ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	โดยส่วนราชการที่เสนอ

ตนเอง	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	และสำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ	แต่ก็ไม่สามารถดำาเนินงานได้จนถึงปัจจุบัน	แสดงให้เห็น

ว่าการผลักดัน	GRB	จากระดับบนสู่ระดับล่าง	(top	down)	ยังมีข้อจำากัดและ

เป็นจุดเริ่มต้นที่ยังมีอุปสรรคอยู่มาก

ทัง้นีต้้องยอมรบัว่า	ความรูเ้รือ่ง	GRB	นัน้	มีความซับซ้อนและดเูหมือน

จะทำาให้ทุกฝ่ายเห็นเป็นภาระในการทำางาน	รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่

เกีย่วข้อง	โดยเฉพาะผูห้ญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการพฒันาจรงิๆ	ทีค่วรเข้ามามี

ส่วนร่วมสะท้อนปัญหา	และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	คิดหาแนวทางร่วมกันกับ

ทุกฝ่าย	จึงทำาให้การขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณ	GRB	เห็นผลเป็นรูปธรรม

ค่อนข้างยาก	อย่างไรก็ตาม	กรอบแนวทางดังกล่าวสุดท้ายจึงไม่ได้ดำาเนินการ	

ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจว่า	การจัดทำา	GRB	ต้องอาศัย

งบประมาณ	และการขาดความเข้าใจในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำา	

GRB	ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ		

สถาบนัพระปกเกล้า	กรมกจิการครอบครวัและสตร	ีคณะอนกุรรมาธกิาร

สตรี	โดยการสนับสนุนงบประมาณ	UN	Women	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการขบัเคลือ่นการจดัทำางบประมาณทีน่ำามิติหญงิชายมาพจิารณาเห็นว่า	การ

ขับเคลื่อนที่ได้ผลต้องมาจากความร่วมมืออย่างเต็มใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย	ได้แก่	

นักการเมือง	ข้าราชการ	ประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	รวมทั้งองค์กรพัฒนา

เอกชน	ซึ่งหากต้องการการขับเคลื่อนที่ได้ผล	จำาเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความ

เข้าใจกับผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ	นอกเหนือจากการให้ความรู้เชิงเทคนิคกับ

กลุม่เป้าหมายทีถ่กูต้องไม่เพยีงเฉพาะ	Gender	Focal	Point	ในหน่วยงาน	หรอืงาน

ฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพยีงอย่างเดยีว	นกัวเิคราะห์นโยบาย	ผูค้ดิโครงการ

แผนงานในแต่ละฝ่ายรวม	ภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพในการคิดโครงการและ

มพีลงัขบัเคลือ่นตรวจสอบงบประมาณ	ทีส่ำาคญัการดำาเนนิงานต้องอาศัยการชีใ้ห้

เหน็ประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นรปูธรรม	ไม่ใช่เพยีงแค่อ้างความเสมอภาค
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หญิงชาย	แม้เราจะให้ความสำาคัญก็ตาม	ดังนั้น	ในแง่มุมของการขับเคลื่อนต้อง

ทำาให้เกดิผลในลกัษณะ	Win-Win	Situation	และหากจะให้ได้ผลไม่ต้องปรบัเปลีย่น 

โครงสร้างและทำาให้เกิดความเป็นสถาบัน	กระบวนการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เกิดการจัดทำางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด	และมีผู้เกี่ยวข้องไม่มากนัก	ทำาให้มีโอกาสเห็นผลอย่าง

เป็นรูปธรรมได้ไม่ยากนัก	และเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อน	ทั้งนี้

เนื่องจากข้อจำากัดที่สำาคัญ	คือ	กระบวนการตัดสินใจในงบประมาณขึ้นกับนายก

และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	อันมีผลต่อการสร้าง 

ความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	ซึ่งต่างจากในระดับประเทศที่ต้องเปลี่ยน

โครงสร้างและสร้างความเป็นสถาบันที่ล้วนต้องอาศัยเวลา

เมือ่เปรยีบเทียบกับของส่วนราชการทีอิ่งระบบงบประมาณของประเทศ	

หรอืแม้แต่กระบวนการจดัทำางบประมาณระดับจังหวัด	ซึง่มผีูเ้ก่ียวข้องจำานวนมาก

ที่ต้องอาศัยเวลาในการทำาความเข้าใจและสร้างความตระหนัก	ดังน้ัน	สถาบัน 

พระปกเกล้าจึงพัฒนาหลักสูตรการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำา 

มติหิญงิชายมาพจิารณาสำาหรบัท้องถิน่	เพ่ือเป็นการนำาร่องการจดัทำางบประมาณ

แบบ	GRB	อีกทั้งยังต้องการพัฒนาเป็นตัวแบบในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 

เครือ่งมอืในการส่งเสรมิและขบัเคลือ่นบนฐานแนวคิดของหลกัการประชาธิปไตย

ทีอ่าศยัภาคส่วนต่างๆ	เข้ามามส่ีวนร่วม	(Participatory	Budgeting)	และฐานคดิ 

ของการแพร่นวัตกรรม	(innovation	diffusion)	เพื่อซ่อมเสริมแนวทางการ

ดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	โดยเฉพาะกรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว	

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	และกลุ่มสตรใีนประเทศไทย	 

บนความคาดหวงัว่า	การทดลองใช้หลกัสตูรในพืน้ทีน่ำาร่องต่างๆ	นี	้จะเป็นจดุเริม่ต้น 

(entry	point)	ในอีกด้านหนึ่งที่สำาคัญของการทำา	GRB	ในประเทศ	ซ่ึงหาก

สามารถดำาเนินการการจัดทำางบประมาณให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	ลดความ 

ไม่เท่าเทยีมทางเพศ	ผ่านกระบวนการการมส่ีวนร่วมและทำาให้เหน็ประโยชน์ร่วม

ทัง้ฝ่ายการเมอืง	ฝ่ายบรหิาร	เจ้าหน้าที	่ภาคประชาสังคม	และประชาชน	ทัง้กลุ่ม
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ผูห้ญิงและกลุม่ชาย	รวมทัง้กลุม่อืน่ๆ	ทีห่ลากหลายในสงัคมได้	กจ็ะเป็นเครอืข่าย

ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ๆ	ได้นำาแนวทางและตวัอย่าง

ท่ีเป็นรูปธรรมไปขับเคลื่อนการสร้างความเท่าเทียมและการเสริมพลังให้กับกลุ่ม

ผูห้ญงิ	ตลอดจนสามารถขบัเคล่ือน	โครงการ	แผนงาน	และงบประมาณทีจ่ะคำานงึถงึ

บทบาท	การเข้าถงึทรพัยากร	การแบ่งหน้าท่ีของหญิงและชายตามความเป็นจรงิ

มาพิจารณาร่วมกบัโครงการและการจดัทำางบประมาณ	โดยเฉพาะในกจิกรรมตาม

พันธกิจ	ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนากระแสหลัก	(gender	mainstreaming)	

อันจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร	การใช้ประโยชน์ท่ีได้จากการจัดสรร

งบประมาณตามความต้องการและความจำาเป็นเฉพาะกลุ่ม	ทำาให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของกลุ่มต่างๆ	ให้ดียิ่งข้ึน	อันส่งผลต่อการลดความเหลื่อมลำ้าทาง

สังคมและเพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม	(social	justice)	ในท้ายที่สุด

1.1 วัตถุประสงค์การศึกษา 
1)	เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน	ได้แก่	

นกัการเมอืงท้องถิน่	ผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าที	่ภาคประชาสงัคม	องค์กรพฒันาเอกชน	

และประชาชนในกระบวนการจัดทำางบประมาณที่นำามิติหญิงชายมาพิจารณา	

(Gender	Responsive	Budgeting)	ในระดับท้องถิ่น

2)	เพือ่จัดกจิกรรมการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสยีในกระบวนการจดัทำา

งบประมาณ	อันจะนำาไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3)	เพือ่ฝึกทกัษะการคดิ	วเิคราะห์	และการนำาเสนองบประมาณ	แผนงาน

โครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณา	

(Gender	Responsive	Budgeting)	ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

4)	เพือ่พฒันาหลกัสตูร	การจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการนำา

มติหิญงิชายมาพจิารณา	ให้เหมาะสมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพิม่มากขึน้
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1.2 ระเบียบวิธีศึกษาวิจยั
สำาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	

(Action	Research)	ที่พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ทำาความเข้าใจเรื่องการจัดทำางบประมาณแบบ	GRB	ร่วมกัน	นอกจากนี้	 

สถาบันพระปกเกล้า	ยังอาศัยแนวทางในการขับเคลื่อนงบประมาณผ่านการวิจัย	

รวมทัง้อาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชนและมาใช้ขับเคล่ือนการจดัทำางบประมาณ

ที่มีมิติหญิงชาย	(Gender	Responsive	Budgeting)	ในองค์กรปกครองท้องถิ่น	

โดยทดลองนำาหลักสูตรที่พัฒนา	เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง	GRB	มาผนวก

กับการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม	เพ่ือพัฒนาระบบแนวคิดในการจัดทำา 

งบประมาณอย่างเป็นระบบ	โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน	คิด	ติดตามผลและ 

ผลกระทบ	อันมีส่วนช่วยในการจัดทำางบประมาณรูปแบบดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประกอบกับท้องถิ่นที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่จะนำาข้อมูลปัญหาต่างๆ	มาจัดทำา

งบประมาณจะได้มีรากฐานการคิดที่ถูกต้องและเห็นความจำาเป็นในการจัดเก็บ

ข้อมูล	วิเคราะห์	เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ประเทศอย่างแท้จรงิ	และท้ายทีส่ดุของการศกึษาได้อาศยัรปูแบบการวจิยัประเมนิ

ผลเพื่อทดสอบและพัฒนาตัวแบบ	เพ่ือใช้ในการจัดหลักสูตรและขับเคลื่อนว่า 

ได้รับผลตามที่ตั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดอันจะนำาไปสู่การ

สร้างแนวทางที่เหมาะสม	

1.3 ระยะเวลาที่ศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้	ดำาเนินการระหว่าง	เดือนมกราคมปี	2556	ถึง	

เดือนมีนาคม	ปี	2558
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1.4 ประโยชน์ำทีค่าดว่าจะได้รบัจากการนำ� GRB ไปใช้
1)	ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ	โดยส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและการส่งเสริมให้สร้างประโยชน์กับสังคมและเศรษฐกิจ

2)	ช่วยให้การใช้ทรพัยากร	และเมด็เงนิของประเทศเกดิประโยชน์สงูสดุ	

โดยผูกติดการใช้เงินกับแผน	และการลำาดับความสำาคัญ	(prioritization	and	

reprioritization)	กำาหนดภาคส่วนที่ถูกต้องมากขึ้นนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

3)	ช่วยส่งเสริมการจัดลำาดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ช่วยในการ

วางแผน	จดัการให้เกดิการนำานโยบายไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ	การตดิตาม

และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและผลของการดำาเนินงานตามโครงการ	

4)	สนองต่อความต้องการการวิเคราะห์แผนในระยะยาวและต้องการ

แก้ปัญหา	การพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

(economic	growth)	ทำาให้เกดิผลกระทบเรือ่งความเป็นธรรมและความเท่าเทยีม

5)	ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เคร่งครัด	

6)	ช่วยทำาให้เกิดความโปร่งใสจากการมีระบบความพร้อมรับผิดชอบ

มากขึ้น	(accountability)	

7)	ช่วยเสรมิมาตรการป้องกนัการทจุรติและสนบัสนนุสร้างธรรมาภบิาล

ทางเศรษฐกิจ	(economic	governance)	และการจัดการทางการเงิน

8)	ช่วยเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม	(social	justice)	ของกลุ่ม

ต่างๆ	ที่ด้อยโอกาส	และเข้าถึงทรัพยากรได้น้อย

สำาหรับการนำาเสนอในรายงานต่อจากนี้	จะประกอบด้วย	1)	แนวคิด

และหลักการของการจัดทำางบประมาณท่ีคำานึงถึงมิติหญิงชาย	2)	กระบวนการ

พัฒนาหลกัสตูร	3)	สรปุผลจากกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรและการประเมนิผล

หลักสูตร	และ	4)	บทสรุปและแนวทางการขับเคลื่อน
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บทที่ 2

ทฤษฎีแนำวคิดและงานำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเป็นการเสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมทาง

การเมอืงและการตัดสินใจ	มุมมองด้านเพศกบัความเท่าเทียมเพ่ือให้ผูศ้กึษามคีวาม

เข้าใจถึงพื้นฐานความจำาเป็นที่จะต้องมีการจัดทำางบประมาณเพื่อความเท่าเทียม

แก่คนทุกกลุ่มในสังคมโดยยกประเด็นด้านเพศขึ้นมานำาเสนอ	ตามด้วยแนวคิด

เก่ียวกับการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายซ่ึงครอบคลุมไปถึงตัวแบบ

และวิธีการในการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	และสุดท้ายเป็นกรณี

ศึกษาการทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในต่างประเทศ	

2.1 การมีส่วนำร่วมทางการเมืองและการตดัสินำใจ
การมส่ีวนร่วมนบัเป็นปัจจยัหลกัของประชาธปิไตยทีแ่ขง็แรง	(Coffe	&	

Bolzendahl,	2010,	p.1)	และจะไม่มีประชาธิปไตยหากปราศจากการมีส่วนร่วม

ของผูค้นในทางการเมอืง	(Kaehler	&	Ruiz,	2008-2009,	p.9)	ลกัษณะของการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา	ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบ

ของผูม้ีส่วนร่วมทางการเมือง	โดยความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง

ในประเทศต่างๆ	ขึน้อยูก่บับรบิททางสงัคมทีฝั่งรากลกึในแต่ละประเทศด้วย	และ

ในเมือ่รฐัเป็นองค์กรทีส่ำาคญัทีสุ่ดของแต่ละประเทศ	นโยบายและวฒันธรรมของ

รัฐจึงส่งอิทธิพลต่อการกระทำาของผู้มีส่วนร่วม	(Roy	et	al,	2008,	p.46)	ทั้งนี้	

บริบทท้ังหลายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจำาเป็นต้องได้รับการพิจารณา

เพื่อการอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวม	โดยเราจำาเป็นต้องตัดสินว่า

การมส่ีวนร่วมประเภทใดเกดิมาจากปัจจยัระดบัชาต	ิและประเภทใดเกดิจากปัจจยั

ระดบัปัจเจก	นอกจากนี	้การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงยงัสามารถทำาได้หลายรปูแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการออกเสยีง	การรณรงค์	การเข้าร่วมการประท้วง	การลงชือ่ร้องทกุข์/

ถวายฎีกา	การบอยคอตสินค้าต่างๆ	การติดต่อนักการเมือง	ฯลฯ	
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การมส่ีวนร่วมเกดิจากฐานคดิทีว่่ามนษุย์ทกุคนมสีทิธใินการเข้าร่วมใน

กระบวนการตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อตนเอง	สทิธนิีเ้ป็นพ้ืนฐานความเสมอภาค 

ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทั้งหญิงและชาย	(Miranda,	2005,	p.2)	 

มติหิญงิชายเป็นประเดน็หน่ึงในเรือ่งความไม่เสมอภาคทีถ่กูศกึษาบ่อยครัง้	(Coffe	

&	Bolzendahl,	2010,	p.	1	&	5)	และการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับความ

เสมอภาคทางมติหิญงิชายกบักระบวนการสูป่ระชาธปิไตยนัน้มคีวามเกีย่วข้องกนั	

เนือ่งจากการนำาแนวคดิเหล่าน้ีมาปฏิบตัมิคีวามยดึโยงต่อกนัและกนั	(Kaehler	&	

Ruiz,	2008-2009,	p.6&	12)	แต่ผูห้ญงิกย็งัคงไม่ได้รบัความเท่าเทยีมเนือ่งจาก

ความสนใจ	ความต้องการ	และสิทธิของผู้หญิงยังไม่ได้รับการพิจารณาในแวดวง

การเมอืง	ดงัน้ัน	ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการตดัสนิใจใดๆ	ผูห้ญงิควรจะ

มโีอกาสเข้าร่วมอย่างเสมอภาคกนักบัผูช้าย	เพือ่จะได้มีมุมมองของผูห้ญิงและผูช้าย

อยูใ่นการตัดสินใจทกุระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ	ตัง้แต่ระดบัปัจเจกไปจนถงึระดบั

สาธารณะในชวีติ	ตัง้แต่ระดบัท้องถิน่ไปจนถงึระดบัโลก	(Miranda,	2005,	p.2)	

2.2 มุมมองด้านำเพศกบัความเท่าเทียม 

2.2.1 มิติหญิงชาย (Gender)  

คำาว่ามิติหญิงชายหรือเพศภาวะ	(gender)	คือลักษณะและบทบาทที่

สังคมสร้างขึ้น	(Bacchi	&	Eveline,	2010,	p.22)	ซึ่งแสดงภาวะการเป็นชาย

หรือหญิงโดยการอ้างอิงถึงความแตกต่างทางสังคมหรือวัฒนธรรม	(Roy	et	al.,	

2008,	p.24)	โดยมิติหญิงชายเกี่ยวโยงกับอำานาจ	สิทธิพิเศษ	ความรับผิดชอบ	

สิทธิ	หน้าที่	คุณลักษณะ	โอกาส	และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหญิง

หรือชาย	และความสมัพนัธ์ทางสงัคมวัฒนธรรมระหว่างหญงิกบัชาย	และเดก็หญงิ 

กับเด็กชาย	(Kasomo,	2012,	p.59)
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ความแตกต่างระหว่างมติหิญิงชายกับเพศหญงิและชาย	คอื	เพศ	(sex)	

หมายถงึ	ความแตกต่างทางชวีภาพระหว่างเพศหญงิและเพศชายโดยจำาแนกจาก

การเกดิ	ส่วนมติหิญงิชาย	(gender)	หมายถงึ	อตัลกัษณ์และความสมัพนัธ์ทาง

สังคมวัฒนธรรม	ซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกอ้างถึงในฐานะที่เป็นหญิงหรือชาย	เด็กหญิง

หรอืเดก็ชาย	มติหิญงิชายต่างกบัเพศตรงทีเ่ป็นลักษณะทีไ่ม่ได้มีมาแต่กำาเนดิ	แต่

เป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้ทางสงัคมและวฒันธรรม	ดงันัน้	จงึสามารถถกูเปลีย่นแปลง

และรื้อสร้างได้ตามเวลา	(United	Nations,	2002)

กล่าวโดยสรุปคือ	มิติหญิงชายหรือเพศภาวะ	คือความหมายที่กลุ่ม

สงัคมวฒันธรรมให้กบัการเป็นชายหรอืหญงิ	ไม่ว่าจะเป็นบทบาท	ความรบัผดิชอบ

และโอกาสที่ได้จากการเป็นชายหรือหญิง	ซึ่งทำาให้เกิดความแตกต่างทางสิทธิ	

ข้อบังคับและความรับผดิชอบทีต่ามมาในการเป็นชายหรอืหญงิ	(United	Nations,

2002)	และยงัเกีย่วโยงกบัความสมัพนัธ์เชงิอำานาจระหว่างหญงิชายอกีด้วย	ในเม่ือ

ประเดน็หลกัของมติหิญงิชายคอืการทีส่ถานะของหญงิและชายขึน้อยูก่บัเหตผุล

ทางสังคมและวัฒนธรรม	โดยไม่เกี่ยวกับเพศทางธรรมชาติของมนุษย์	ดังนั้น	

บทบาทของมิติหญิงชายจึงเปลี่ยนแปลงได้	และมีเป้าหมายคือความเสมอภาค

ระหว่างหญิงและชาย	(Kaehler	&	Ruiz,	2008-2009,	p.12)	

United	Nations	เสนอว่า	แนวคิดเรื่องมิติหญิงชายไม่ได้มุ่งเน้นเพียง

หญิงและชายที่เป็นปัจเจกบุคคลเท่านั้น	แต่ยังเน้นด้านระบบที่ควบคุมบทบาท

และความรบัผดิชอบของหญงิและชาย	การมีอำานาจควบคุมและเข้าถงึทรพัยากร	

และความสามารถในการตัดสินใจด้วย	การกล่าวถึงมิติหญิงชายเป็นการอ้างถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย	และการรณรงค์ด้านความเท่าเทียมทางเพศ

ก็ควรเกีย่วข้องกบัชายเช่นเดียวกบัหญงิ	นอกจากนี	้อตัลกัษณ์พืน้ฐานทางสงัคม

ในฐานะชายและหญงิถกูสร้างขึน้โดยสงัคมมากกว่าการยดึมัน่อยูกั่บลกัษณะทาง

ชวีภาพ	ดงันัน้	เราจงึสามารถต่อยอดไปถงึสงัคมทีม่มีติทิางเพศมากกว่าแค่หญงิ

และชายด้วย	(United	Nations,	2002)	
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การศึกษาด้านมิติหญิงชายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับทฤษฎีสตรีนิยม	 

(Kaehler	&	Ruiz,	2008-2009,	p.12)	โดยนักสตรีนิยมจำานวนมากนำาแนวคิด

มติหิญิงชายมาใช้เพือ่อธบิายความไม่เท่าเทยีมทีเ่กดิขึน้ทางสงัคมทีไ่ม่ได้มต้ีนเหตุ

มาจากธรรมชาติของการเกิดเป็นหญิง	แต่ในฐานะที่ความเป็นหญิงถูกบ่มเพาะ

จากสภาพสังคมและวัฒนธรรม	(Reddock,	2000,	p.37)	ตัวอย่างเช่น	ผู้ชาย

อ้างประเด็นเร่ืองความสามารถทางธรรมชาติของผู้หญิง	(ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่

ธรรมชาต	ิแต่เกดิจากการเรยีนรู)้	และทกัษะทีเ่กีย่วกบังานบ้าน	โดยแสดงให้เหน็ว่า 

ผู้ชายไม่สามารถเรียนรู้ทักษะทางงานบ้านเหล่านี้ได้	และผู้หญิงเองก็ไม่สามารถ

เรยีนรูท้กัษะหรอืมคีวามสามารถอืน่ๆ	ทีด่ไูม่เกีย่วโยงกบัความเป็นหญงิในมมุมอง

แบบชายได้เช่นกัน	(Miranda,	2005,	p.7)	

ในปี	ค.ศ.	1976	ได้มีการอ้างถึงนิยามของมิติหญิงชายในทฤษฎีสตรี

นิยมเป็นคร้ังแรกๆ	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของ

บทบาทสตรีของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์	นักวิชาการทั้งหลายเสนอว่า	การถูกกดขี่

ของผูห้ญงินัน้เป็นการสร้างและบ่มเพาะทางสงัคม	โดยไม่ได้เกีย่วโยงกบัลักษณะ

เชงิชีวภาพแต่อย่างใด	นอกจากนี้	พวกเขายงัเสนอวา่การจะแยกเพศทางชวีภาพ

และเพศทีส่งัคมสร้างขึน้ได้นัน้	จำาเป็นทีจ่ะต้องนยิาม	“เพศ”	หรอื	“sex”	ในฐานะ

ความแตกต่างทางชวีภาพระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ	และนยิาม	“มติหิญงิชาย”	หรอื	

“gender”	ในฐานะความแตกต่างระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงที่ถูก

สร้างขึ้นผ่านปัจจัยทางสังคม	ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาทางสังคมหรือการศึกษา	

โดยลักษณะทางชีวภาพน้ันถูกกำาหนดมาแล้ว	และแก้ไขไม่ได้	แต่ลักษณะทาง

สังคมน้ันย่อมเปลี่ยนแปลงได้	ซึ่งเป็นส่ิงที่นักทฤษฎีสตรีนิยมควรให้ความสำาคัญ	

(Reddock,	2000,	p.37)	

นักวจิารณ์สตรนิียมสายพัฒนายนืยันว่ามติหิญิงชายควรถกูนำามาพจิารณา

ในประเด็นเพื่อการพัฒนาทั้งหมดด้วย	โดยต้องมีการวิเคราะห์ด้านมิติหญิงชาย	

(gender	analysis)	ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงด้านพืน้ทีส่่วนตวัหรอืพืน้ทีใ่นบ้าน

เพือ่ให้ผูห้ญงิเป็นอสิระจากการต้องแบกรับความรับผิดชอบทางด้านครัวเรือนและ
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โครงสร้างครอบครัว	(Barriteau,	2000,	p.168)	ดงันัน้	นกัสตรนียิมจงึนำาทฤษฎี

มติหิญิงชายมาใช้เพือ่สนบัสนนุความคดิทีว่่า	ผูห้ญงิไม่ได้มพีืน้ฐานทางธรรมชาติ

ที่เกี่ยวโยงกับการดูแลครอบครัวและบ้านอย่างที่ผู้ชายอ้าง	และเป็นการยืนยัน

ว่าแม้ชายกับหญิงจะมีลักษณะทางกายภาพและการทำางานของระบบสืบพันธุ์ท่ี

แตกต่างกัน	ก็ไม่ได้มีผลใดๆ	กับโอกาสทางสังคมที่พวกเขาควรได้รับ	(Bacchi	

&	Eveline,	2010,	p.50	and	91)	

นอกจากนี	้ประเดน็เรือ่งมติหิญงิชายยงัถกูนำามาใช้ในองค์กรนานาชาติ

ต่างๆ	เช่น	เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ	(United	

Nations	Millennium	Development	Goals)	รวมประเดน็ทางมิตหิญงิชายเข้าเป็น

หนึง่ในเรือ่งหลกัๆ	ทีค่วรพจิารณา	และสำานกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ	

(United	Nations	Development	Program:	UNDP)	และธนาคารโลก	(World	

Bank)	ก็ได้ทำาวิจัยเกี่ยวกับมิติหญิงชายและการพัฒนาด้วย	(Mikkola	&	Miles,	

2007,	p.5)

2.2.2 แนวคำิดสตรีนิยม (Feminism)

ทฤษฎีสตรีนิยมเก่ียวโยงกับการพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมระหว่าง

หญงิและชาย	โดยการตัง้สมมตฐิานว่า	ผูห้ญงิมบีทบาททางสงัคมทีเ่ป็นรองผูช้าย	

(Connelly	et	al.,	2000,	p.53)	นกัวชิาการสตรนิียมเสนอว่า	แนวทางการปฏบิติั

ทางวชิาการแบบตะวนัตกนัน้ไม่ให้ความสำาคญักบัประสบการณ์ของผูห้ญิงในการ

ให้คำานิยามเชิงวิชาการ	และในการตั้งทฤษฎีต่างๆ	ซึ่งรากฐานทางความคิดนี้

เกดิมาจากข้อสมมตฐิานเกีย่วกบัความสามารถของผู้หญงิและชายในยคุสมยัก่อน	

(Reddock,	2000,	p.36)	การสร้างทฤษฎีและความรู้โดยใช้มุมมองหลักและ

ให้ความสำาคัญทางวัฒนธรรมในแบบคำานึงถึงผู้ชายเป็นหลัก	ทำาให้ผู้หญิงได้ถูก

ละเลยออกจากกระบวนการสร้างนโยบาย	งานวจิยั	และการปฏบิตั	ิอกีทัง้ศาสตร์

ต่างๆ	ยงัไม่สนบัสนนุการพจิารณาประเดน็ต่างๆ	ทีเ่กีย่วโยงกบัผูห้ญงิโดยเฉพาะ
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นักวิชาการสตรีนิยมจึงเสนอว่า	กระบวนการในการหาความรู้และ

กระบวนการท่ีถกูใช้อธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ	ทียึ่ดประสบการณ์ทางวฒันธรรม

ในมมุมองแบบชายเป็นหลกัและมศีนูย์กลางอยูท่ีผู่ช้ายนัน้แสดงมุมมองทีบ่ดิเบอืน

จากความจริง	และเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์	ดังนั้น	วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือ	

การนำาประสบการณ์และมมุมองของผูห้ญงิมาพจิารณาในการวเิคราะห์องค์ความรู้ 

เดิมที่มีอยู่	แล้วนำาไปผนวกรวมกับแนวคิดทางสตรีนิยมเพื่อสร้างทฤษฎีและองค์

ความรู้ใหม่	(Bailey	et	al.,	2000,	p.1)	วิธีการนี้เป็นการแจกแจงปัญหาที่ส่ง

ผลกระทบต่อผูห้ญงิทีเ่คยได้รบัการละเลยมาก่อนหน้าน้ี	โดยทฤษฎเีหล่าน้ีจะถกู

นำามาประยกุต์ใช้ในโครงการและนโยบายต่างๆ	ทีม่ผีลต่อชวีติของผูห้ญงิ	โดยไม่

ละเลยความแตกต่างหลากหลายในกลุ่มของผู้หญิงเอง	(Bailey	et	al.,	2000,	

p.20)	ดังนั้น	ทฤษฎีต่างๆ	ทางสตรีนิยมจึงเป็นความพยายามที่จะอธิบายถึง

สภาวการณ์ของความไม่เสมอภาค	และแนวทางที่จะขจัดความไม่เสมอภาคนั้น	

(เมทินี	พงษ์เวช,	2552,	น.36)	

เป้าหมายของนกัทฤษฎสีตรนียิมคอืการแก้ไขแนวคดิทีเ่คยได้รบัการนยิาม

โดยมองจากมุมมองของผู้ชาย	และสร้างแนวคิดใหม่ข้ึน	โดยมีจุดประสงค์หลัก

เป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขที่มีผลต่อชีวิตของผู้หญิงและการพัฒนานโยบายและการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมใหม่	(Bailey	et	al.,	2000,	pp.8-9)	อย่างไรกต็าม	วธิกีาร 

ท่ีผู้หญิงต่อรองกับแนวคิดที่ใช้ผู้ชายเป็นศูนย์กลางนั้นก็แตกต่างกันไปในกลุ่ม

ของผูห้ญงิ	ซึง่ขึน้อยูก่บับรบิทสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม	

สังคม	การเมือง	ชนชาติ	เผ่าพันธุ์	ศาสนา	ฯลฯ	(Bailey	et	al.,	2000,	p.10)	

นอกจากนี	้Harding	(1987,	pp.7-8)	ได้กล่าวว่านกัทฤษฎบีางกลุม่มคีวามคดิว่า 

สตรนียิมควรถกูอ้างถงึในเชงิพหนุยิม	(pluralistic)	เท่านัน้	เพราะยงัไม่มหีลกัการ 

ทางสตรีนิยมใดๆ	ที่เหล่าสตรีนิยมจากทุกชาติพันธุ์	ชนชั้น	และวัฒนธรรม 

จะให้การยอมรับ	อีกทั้ง	ในกระบวนการสร้างทฤษฎีแบบสตรีนิยมในรูปแบบที่ 

การปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิทกุคนโดยไม่คำานงึถงึความแตกต่างในกลุม่ผูห้ญงินัน้	จะไม่ต่าง 

อะไรกับการมองผู้หญิงด้วยมุมมองแบบด้ังเดิมท่ีมีผู้ชายเป็นศูนย์กลาง	(Bailey	
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et	al.	2000,	p.11)	ดังนั้น	การมองผู้หญิงให้เป็นพหุนิยมจึงนับเป็นแนวคิดหนึ่ง

ซึ่งเป็นการเปิดรับความหลากหลายของผู้หญิง	และเป็นหนทางไปสู่การสร้าง

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

2.2.3 แนวคำดิในการพฒันาคำวามเท่ำาเทำยีมหญงิชาย 
(Gender Equality)

ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกล้วนให้

ความสนใจเรือ่งความเท่าเทยีมระหว่างหญงิชายจนมาถงึปัจจบัุน	ภาพรวมในโลก

ต่างมองว่าผูห้ญงิมคีวามเท่าเทยีมกนักบัผูช้ายมากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอดตี	แต่

ในแต่ละสงัคมย่อมมคีวามแตกต่างกนั	เช่น	ผู้หญิงในภมิูภาคเอเชยีและแอฟรกิา

ได้ถกูกดีกันเสรีภาพทางอำานาจประชาธปิไตย	ทัง้ในการดำารงชวีติภายในครอบครวั

และการอยูร่่วมกนักบัสงัคมภายนอก	ในช่วงหลังศตวรรษท่ียีส่บิ	เม่ือเปรยีบเทียบ

กบัยคุก่อนอาณานคิม	การถกูกดีกนัของผูห้ญงิกย็งัไม่หมดสิน้ไป	โดยบางสงัคมกย็งั

ไม่ให้อำานาจและบทบาททางเศรษฐกจิให้กับผูห้ญงิในบางประการ	แต่โดยรวมแล้ว

ก็ถือว่ามีสังคมในลักษณะนี้ไม่มากนัก	(Roy	et	al,	2008,	25)	

ความเท่าเทยีมระหว่างหญงิและชาย	หมายถงึ	การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ทางสังคมที่ทำาให้เกิดความเท่าเทียมทางอำานาจระหว่างหญิงชาย	(Council	of	

Europe	,	1998,	pp.	7-8)	นอกจากนี	้สภายโุรป	ได้กำาหนดนยิามความเท่าเทยีม

ระหว่างหญิงชายที่ชัดเจนคือ	การปฏิบัติและการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่าง

หญิงชาย	โดยมีเป้าหมายคือความเท่าเทียมกันทั้งในเชิงบทบาทและหน้าที่	

(Hašková,	2003,	pp.	64-65)	

เราพบเหน็ความไม่เท่าเทยีมระหว่างหญงิและชายได้จากความสมัพนัธ์

เชงิโครงสร้างทางชนชัน้	จะเหน็ได้ว่าฝ่ายชายจะมอีำานาจเหนอืฝ่ายหญงิ	และถกูให้

คณุค่ามากกว่า	ความไม่เท่าเทยีมระหว่างหญงิและชายนัน้ได้เกดิขึน้ภายในครอบครวั	

ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย	รวมไปถึงการให้ความสำาคัญกับบทบาท
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การทำางานและอำานาจในการตัดสนิใจของผูห้ญิง	ความเท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย 

ถกูแสดงออกทางทศันคต	ิความเชือ่	และพฤตกิรรม	การเมอืง	ซึง่เป็นการประเมนิ

และให้ค่าของโอกาสความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย	

ตามอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	(The	

Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	

Women:	CEDAW)	อธบิายไว้ว่า	การเลอืกปฏิบตัต่ิอสตรีเป็นการแบ่งแยกทางเพศ 

หรอืกดีกนัทางเพศ	ในทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	พลเรอืน	และ

อืน่ๆ	ส่วนการไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศนัน้จะนำาไปสูค่วามเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

ในที่สุด	(Mikkola	&	Miles,	2007,	p.6)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 

(CEDAW)	นบัเป็นเครือ่งมือสำาคญัในการสนบัสนนุความเท่าเทียมหญิงชาย	นอกจากนี้	 

ยงัมีมาตรการในการรณรงค์ทีน่ำาไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ด้านให้การศกึษาเดก็

และผู้ใหญ่ทั้งเพศชายและหญิงเกี่ยวกับเป้าหมายของความเท่าเทียมหญิงชายซึ่ง

เป็นสิง่ทีจ่ำาเป็น	ทัง้นีเ้พือ่ให้เดก็หญงิและผูห้ญงิเข้าใจเรือ่งความเท่าเทยีมระหว่าง

หญิงชาย	และอ้างสิทธิของตนที่พึงมี	และเพื่อให้เด็กชายและผู้ชายทุกคนเข้าใจ

สิทธิที่เท่าเทียมกันที่ผู้หญิงพึงมีด้วย	(Miranda,	2005,	pp.8-9)	

2.2.4 การน�มมุมองด้านมติหิญงิชายเข้าสูก่ระแสหลกั 
ของการพัฒนา (Gender Mainstreaming) 

WID	หรอื	Women	in	Development	คอื	การพยายามเน้นการนำาผูห้ญงิ 

“เข้าสู่”	การพัฒนา	หรือ	Women	in	Development	(WID)	ซึ่งเป็นนโยบาย

ทางการพฒันาขององค์กรนานาชาตแิละรฐับาลของประเทศต่างๆ	ทีส่ะท้อนอทิธพิล

ของแนวคดิสตรนิียมสายเสรนิียม	(liberal	feminist)	(Barriteau,	2000,	p.162)	

ในช่วงปี	ค.ศ.1970	มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อต่อต้านกลุ่มอำานาจต่างๆ	 

เพือ่แก้ปัญหาความยากจนในกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา	ซ่ึงได้ส่งอิทธิพลต่อแนวคิด 
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การพฒันาแบบเสรนียิม	จงึทำาให้เกดิการพัฒนาแนวคดิ	WID	ข้ึนโดยมเีป้าหมาย

หลกัให้กลุม่ผูห้ญงิยากจนได้รบัสิง่จำาเป็นพืน้ฐานในชวีติ	(Connelly	et	al.	2000,	

p.61)	แนวคิด	WID	เน้นที่กิจกรรมและบทบาทของผู้หญิงเพื่อส่งเสริมสิทธิของ

ผู้หญิง	และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการพัฒนาและในการเสริมพลังทาง

เศรษฐกิจ	(Kaehler	&	Ruiz,	2008-2009,	pp.11-12)	

ต่อมา	นกัสตรนียิมและนกัทฤษฎีทางการพฒันาส่วนหนึง่เริม่เห็นว่า	WID	

ไม่สามารถแก้ไขปัจจัยพื้นฐานที่ทำาให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายได้

(Connelly	et	al.	2000,	p.62)	เนื่องด้วยแนวคิดเร่ือง	WID	ทำาให้ผู้หญิง

มภีาระเพิม่ขึน้จากการทีย่งัไม่สามารถตดัทอนภาระทางครอบครวัได้	ทำาให้ผูห้ญงิ

อยู่ในกระบวนการพัฒนาอย่างไม่เท่าเทียมกับชาย	ดังนั้น	หลังปี	ค.ศ.1987	

นกัวจิารณ์สตรนียิมของ	WID	จึงได้หารอืเพือ่เปลีย่นแนวคดิของโครงการ	WID	ให้

เป็นแนวคดิเกีย่วกบัมติหิญงิชายและการพฒันา	หรอื	Gender-and-Development

(GAD)	เพ่ือท่ีจะแสดงให้เหน็แง่มุมทางความสมัพนัธ์ของมติหิญงิชายในกระบวนการ

พัฒนา	(Rydstrøm,	2010,	p.25)	ซึ่งแนวคิดนี้ถูกอ้างถึงโดยใช้การเสริมพลัง	

(empowerment	approach)	หรอืการวางแผนโดยให้ความสำาคญักบัมติหิญงิชาย

เป็นหลกั	(gender-aware	planning)	(Connelly	et	al.,	2000,	p.62)	ซึง่	GAD	

เน้นเรื่องความต้องการที่แตกต่างกัน	และความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์

เชงิอำานาจระหว่างหญงิและชาย	โดยเฉพาะการใช้และการควบคมุทรพัยากรในการ

พัฒนา	โดยเป้าหมายของ	GAD	คือ	การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งผลที่เท่าเทียมกัน

และส่วนทีซ่่อนอยูใ่น	GAD	คอืการเสรมิพลังอำานาจ	(empowerment)	ท่ีจะช่วย

ปรับความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย	(เมทินี	พงษ์เวช,	2544)	

ดังนั้น	กลยุทธ์ที่พัฒนาจากแนวคิดนี้จะเน้นด้านการเสริมพลังของผู้หญิงและ

การนำาเข้าสู่กระแสหลัก	(Kaehler	&	Ruiz,	2008-2009,	p.12)

การนำาความเสมอภาคของมิติหญิงชายสู ่กระแสหลัก	(gender	

mainstreaming)	คือ	การนำาแนวคิดด้านมิติหญิงชายสู่กระแสหลักในกิจกรรม
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ทุกประเภท	เป็นกลยุทธ์ท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการรณรงค์เรื่องความ 

เสมอภาคของมติหิญงิชาย	และเป็นหนทางหนึง่ทีน่ำาไปสูเ่ป้าหมายของความเสมอภาค 

หญิงชาย	(Bacchi	&	Eveline	2010,	p.289)	การนำาหลักความเสมอภาค

หญิงชายสู่กระแสหลักเกิดขึ้นช่วงต้นทศวรรษที่	1980	ในบริบทของการวิพากษ์

วิจารณ์บทบาทผูห้ญงิในการช่วยเหลอืการพฒันา	ซ่ึงเป็นมโนทศัน์ทีเ่อายุโรปเป็น

ศนูย์กลาง	และให้ความสำาคญักบัความสมัพนัธ์ของมติหิญงิชาย	(Hašková	et	al.,	

2003,	p.66)	แนวคิดนี้มีปรากฏในบริบทการทำางานขององค์การสหประชาชาติ

มาตั้งแต่การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครั้งที่สอง	แต่มีการกล่าวถึงอย่าง

ชัดเจนและเจาะจงให้เป็นกลยุทธ์ระดับนานาชาติในการประชุมระดับโลกว่าด้วย

เร่ืองสตรีครั้งท่ีส่ี	(Fourth	World	Conference	on	Women)	ในปี	ค.ศ.1995	

ในปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี	พ.ศ.	2538	 

ซ่ึงกำาหนดให้รฐัและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมนีโยบายทีจ่ะสร้างกระแสความเสมอภาค

ระหว่างหญงิชายให้เกดิขึน้	ซึง่นบัเป็นกลยทุธ์หลกัในการรณรงค์เร่ืองความเสมอภาค 

ทางมิตหิญงิชายในการประชมุครัง้นัน้	และยงัถกูกล่าวถงึอกีครัง้ทีบ่ทสรปุข้อตกลง

ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	(Economic	and	Social	

Council:	ECOSOC)	ในปี	ค.ศ.	1997	(เมทินี	พงษ์เวช,	2552,	น.22;	United	

Nations,	2002)	

Rydstrøm	(2010,	p.5)	เสนอว่า	การนำามติหิญงิชายสูก่ระแสหลกั	คอื	

การนำามมุมองท่ีเกีย่วข้องกบัหญงิและชายมาใช้ในแผนปฏบิตักิารทัง้หมด	รวมไปถงึ 

นิติบัญญัติ	นโยบายหรือโครงการต่างๆ	ในทุกด้านและทุกระดับ	เป็นกลยุทธ์ใน

การสร้างมิติที่สมบูรณ์ของการออกแบบ	ปฏิบัติ	ติดตาม	และประเมินนโยบาย

และโครงการต่างๆ	ในพืน้ท่ีทางการเมือง	เศรษฐกจิ	และสงัคมทัง้หมด	โดยคำานึง

ถงึประสบการณ์ของทัง้หญงิและชาย	เพ่ือให้ผู้หญิงและผู้ชายได้ผลประโยชน์โดย

เท่าเทียมกัน	โดยเป้าหมายขั้นสูงสุดคือความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย	

(Moser	and	Moser,	2005,	p.12)	
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การนำาหลักความเสมอภาคมิติหญิงชายสู่กระแสหลักเป็นแนวคิดที่มี

รากฐานว่าความเสมอภาคระหว่างหญงิและชายเป็นสิง่สำาคญัสำาหรบัสทิธมินษุยชน	

โดยแนวคิดนี้ถูกใช้ในการตัดสินใจทางการเมือง	ในโครงสร้างทางการเมือง	และ

ในการจัดสรรทรัพยากร	และเป็นเงื่อนไขของความยุติธรรมทางสังคมซึ่งไม่ควร

ถกูมองเป็นเรือ่งประเดน็ของผูห้ญงิเท่านัน้	(Kaehler	&	Ruiz,	2008	-	2009,	p.12)	

การใช้แนวคิดนี้เป็นการรับประกันว่าทุกส่วนขององค์กรแต่ละองค์กร

มคีวามรบัผดิชอบในการทำาให้มัน่ใจว่านโยบายต่างๆ	ส่งผลกระทบอย่างเท่าเทยีม

ต่อหญิงและชาย	โดยทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งหญิง

และชายจะสามารถมอีทิธพิล	เข้าร่วม	และได้รบัประโยชน์จากกระบวนการพฒันา	

(United	Nations,	2002)	นอกจากน้ี	การใช้นยิามการนำาความเสมอภาคมติหิญงิชาย

สูก่ระแสหลกัยงัเป็นการกระตุน้ให้หน่วยงานต่างๆ	ของตนดงึเอานโยบายเรือ่งการ

สร้างความเท่าเทยีมให้ผูห้ญงิมาใช้ในโครงการและแผนการทัง้หมด	นโยบายความ

เท่าเทยีมกนับางนโยบายมแีนวโน้มทีจ่ะนำาไปปฏบิตัไิด้เรว็กว่า	ทว่าไม่ครอบคลมุ

เท่านโยบายการนำาเข้าสู่กระแสหลัก	(Hašková	et	al.,	2003,	p.66)	นิยามน้ี

ต้องการนำามิติหญิงชายสู่กระแสหลักในทุกแง่มุมที่กำาลังวิกฤติ	ซึ่งรวมถึงความ

ยากจน	สิทธิมนุษยชน	เศรษฐกิจ	ความรุนแรงต่อผู้หญิง	และความขัดแย้งด้าน

กองกำาลังและอาวุธ	นอกจากนี้	แผนปฏิบัติการปักกิ่งยังประกาศว่า	ควรจะมี

การจัดการในด้านต่างๆ	ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	ก่อนที่จะจัดการด้านนโยบายและ

โครงการพัฒนาอื่นๆ	(Mehra	&	Gupta,	2008,	p.312)	

นโยบายการนำามิตหิญงิชายสูก่ระแสหลกัและการวเิคราะห์ด้านมติหิญงิ

ชายถูกใช้ในองค์กรนานาชาตหิลกัๆ	รวมไปถงึธนาคารโลก	องค์การสหประชาชาติ	

และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization:	

ILO)	(Bacchi	&	Eveline,	2010,	p.41)	องค์กรเพื่อการพัฒนาต่างๆ	ผู้บริจาค	

และองค์กรไม่แสวงผลกำาไร	(NGOs)	ก็ได้พยายามนำานโยบายน้ีมาใช้ให้เกิดผล	

(Mehra	&	Gupta,	2008,	p.314)
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นอกจากนี	้การนำาความเสมอภาคมติหิญงิชายสูก่ระแสหลกัยงัถกูนำามา

ใช้เพื่อแสดงความล้มเหลวของกลยุทธ์ที่มีมาก่อนหน้าด้วย	เช่น	โครงการที่เน้น

ด้านผูห้ญิงเพือ่การเปลีย่นแปลงสถานะและบทบาทของผู้หญิง	โดยในช่วงปี	ค.ศ.

1970	และ	1980	เป็นที่ยอมรับกันว่า	ความล้มเหลวของโครงการเหล่านี้มาจาก

การทำาให้โครงการเหล่าน้ีเป็นโครงการชายขอบ	การนำาความเสมอภาคมติหิญงิชาย

สูก่ระแสหลักจึงถูกออกแบบมาเพือ่แก้ไขกระบวนการถกูกระทำาให้เป็นชายขอบนี ้

และเพือ่นำาประเด็นความเท่าเทียมทางมติหิญิงชายมาสูแ่ก่นของกจิกรรมเพ่ือการ

พฒันา	(Mehra	&	Gupta,	2008,	p.313)	ซึง่การนำาความเสมอภาคมติหิญงิชาย

เข้าสู่กระแสหลักจำาเป็นต้องได้รับการเห็นชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ของการประชุมว่าด้วยการยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ	(CEDAW)	 

ที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย	(Miranda,	2005,	p.10)	

ในทางปฏิบัติ	การนำาเร่ืองมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักจำาเป็นต้อง

ใช้เทคนิคทางด้านการวิเคราะห์	การศึกษา	และการให้คำาปรึกษาที่หลากหลาย	 

วิธีการสำาคัญก็คือการประเมินผลกระทบทางมิติหญิงชาย	ซึ่งใช้กันแพร่หลาย

ในความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	(Hašková	et	al.	2003,	p.67)	และนโยบายนี้ 

จำาต้องหยัง่รากอยูใ่นสถาบนัต่างๆ	แทนทีจ่ะต้ององิอยูก่บัปัจเจกบคุคลทีส่นบัสนนุ

เรื่องนี้เท่านั้น	เพื่อทำาให้เป้าหมายแห่งความเสมอภาคทางมิติหญิงชายประสบ 

ผลสำาเร็จ	(European	Commission,	2001,	p.10)

กระบวนการของการนำามติหิญงิชายสู่กระแสหลกัมีสามขัน้	คอื	ขัน้ทีห่น่ึง 

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างความเท่าเทยีมทางมติหิญงิชายและประเดน็ทีแ่ผนกนัน้ 

กำาลังปฏิบัติการอยู่	ขั้นที่สอง	โอกาสในการนำามุมมองทางมิติหญิงชายมาใช้ใน 

ตัวงานที่กำาลังจัดการอยู่	และขั้นที่สาม	ต้องมีการแถลงวิธีการและแนวคิดเพื่อ

การนำามุมมองทางมิติหญิงชายเข้าปฏิบัติการในตัวงานเหล่านี้	ในวิธีที่จะทำาให้

บรรลุเป้าหมาย	กลยุทธ์	และผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้น	(United	Nations,	2002)
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นับเป็นเวลากว่า	3	ทศวรรษแล้วตั้งแต่ประเทศและองค์การต่างๆ	นำา

หลักความเสมอภาคมิติหญิงชายสู่กระแสหลักมาใช้	อย่างไรก็ตาม	หลักการนี้

ก็ยังไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดผลอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าในที่ใดก็ตาม	และเป้าหมายของ

ความเท่าเทยีมทางมติหิญงิชายกย็งัคงไกลจากความสำาเร็จและไม่ถกูนำามาใช้อย่าง

เพียงพอ	(Miranda,	2005,	p.10;	Mehra	&	Gupta,	2008,	p.312)	โดยจาก

การวจิารณ์และประเมนิล่าสดุแสดงให้เหน็ว่ามช่ีองโหว่ใหญ่ระหว่างการประกาศ

นโยบายการนำาความเสมอภาคมติิหญงิชายสูก่ระแสหลกัทีปั่กกิง่และการนำาแผน

ปฏิบัติการมาใช้จริง	(Mehra	&	Gupta,	2008,	p.315)	นอกจากน้ี	เหตุผล

อีกประการท่ีทำาให้การนำาความเสมอภาคมิติหญิงชายสู่กระแสหลักมีข้อจำากัด

คือ	การท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องรบัผดิชอบต่อความสำาเรจ็ของโครงการนี	้เนือ่งจาก

สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื	เมือ่การนำาความเสมอภาคมติหิญงิชายสูก่ระแสหลักนับเป็นงานของ

ทกุคน	ทำาให้กลบักลายเป็นงานทีไ่ม่มใีครรับผิดชอบโดยตรง	(Mehra	&	Gupta,	

2008,	p.316)	โดยเจ้าหน้าที่ในองค์กรส่วนมากไม่แสดงความรับผิดชอบต่อ

การนำาความเสมอภาคมติิหญงิชายสูก่ระแสหลกัมาปฏบิตั	ิซึง่ทำาให้ในหลายกรณี

ความรบัผดิชอบจะตกสูบ่คุคลทีเ่ตม็ใจรบัผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เท่านัน้	นอกจากนี	้บคุลากรทีต้่องนำาแนวคดินีม้าปฏบิตัอิาจขาดแรงจงูใจ	เนือ่งจาก

ไม่เหน็ความเชือ่มโยงกนัระหว่างมติหิญงิชายกบัการวางแผนงานของตวัเอง	(Mehra	

&	Gupta,	2008,	p.316)	

อย่างไรก็ตาม	Mehra	&	Gupta	(2008,	p.332)	เสนอว่า	ถึงแม้ว่า

การนำาหลกัความเสมอภาคมติิหญิงชายสู่กระแสหลกัจะเป็นกระบวนการทีซ่บัซ้อน

และใช้เวลานาน	กไ็ม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้	การนำาหลกัความเสมอภาคมติิหญิงชาย

สูก่ระแสหลกัเสนอวสิยัทศัน์แห่งอนาคต	ซึง่เป็นวสิยัทัศน์ท่ีถกูพูดถงึอย่างคมคาย

ในรายงานของยูเอ็น	มิลเล็นเนียม	โปรเจ็คท์	ทาสค์	ฟอร์ส	(UN	Millennium	

Project	Task	Force)	ในด้านการศึกษาและความเท่าเทียมทางมิติหญิงชาย	

ในฐานะ	“โลกทีห่ญงิและชายทำางานร่วมกนัอย่างหุน้ส่วนทีเ่ท่าเทยีม	เพือ่สร้างชวีติ
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ทีด่กีว่าสำาหรบัตวัพวกเขาเองและครอบครวัของพวกเขา	…	ทีท่ีห่ญงิและชายแบ่งปัน 

ความสขุแห่งความสามารถพ้ืนฐาน	สินทรพัย์ทางเศรษฐกจิ	และเสรภีาพจากความกลวั 

และความรุนแรงอย่างเท่าเทียมกัน	…	โลกที่หญิงและชายแบ่งปันการดูแลเด็ก	

ผู้ใหญ่	คนป่วย	และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับค่าแรง	และความสุขแห่ง

การได้พักผ่อนหย่อนใจ”	(UN	Millennium	Project,	2005,	p.20)	สิ่งที่สำาคัญ

คอื	นอกเหนอืจากภาครฐัแล้ว	ภาคเอกชนควรได้รบัการสนบัสนนุและช่วยเหลอื 

ในการนำานโยบายการนำามติหิญงิชายเข้าสู่กระแสหลกัมาใช้	เพือ่ขยายนโยบายนี้ 

ในวงกว้างในหน่วยงานทกุส่วนเพือ่ทำาให้เป้าหมายสำาเรจ็	(Miranda,	2005,	p.10)	

ทกุวนันี	้องค์กรเพ่ือการพัฒนาต่างๆ	กำาลงัพยายามนำาแนวคิดการนำามติหิญิงชาย 

สู่กระแสหลักมาปฏิบัติด้วยระดับความสำาเร็จที่แตกต่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	

ผู้นำาของกลุ่มประเทศ	G7	ได้ร้องขอให้	IMF	จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำา 

งบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการรเิริม่ด้านความเสมอภาค 

โดยมกีารกำาหนดนโยบายทางการเงนิ	ทัง้ค่าใช้จ่ายและภาษทีีม่ผีลกระทบต่อความ

เท่าเทียมทางเพศ	และให้กรอบแนวคิดสำาหรับสถาบันการจัดการด้านการเงิน 

สาธารณะ	(PFM)	ซึง่มบีทบาทในการดำาเนนิการด้านการคลงั	และมกีารประเมนิ

สถานการณ์จัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในกลุ่มประเทศ	G7	ด้วย	

(International	Monetary	Fund,	2017)	

2.3 การจดัสรรงบประมาณทีค่�นำงึถงึมติหิญงิชาย 
(Gender Responsive Budgeting: GRB)

การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	(GRB)	จงึถอืเป็นเครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการจดัทำานโยบายเพือ่จดัการกบัความแตกต่างระหว่างเพศ	ทัง้ในเรือ่งของ

การวางแผน	การจดัทำาโครงการ	และการจดัทำางบประมาณ	โดยมจีดุมุง่หมายท่ีจะ

ส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชายให้เกดิขึน้	และทีส่ำาคัญ	GRB	ยงัเป็นการ

เติมเต็มถึงสิทธิของผู้หญิงอีกด้วย	(European	Parliament,	2015)	
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ที่มาของแนวคิดการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายนั้น	

สบืเนือ่งจากปัญหาความไม่เป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ในสังคม	แนวคดิเรือ่ง	GRB	นีจ้งึได้

ถูกริเริ่มทดลองใช้ในประเทศออสเตรเลีย	ในปี	พ.ศ.	2527	โดยองค์กรสตรี	

และในปี	2540	รัฐบาลออสเตรเลียได้ดำาเนินการวิเคราะห์งบประมาณท่ีคำานึง

ถึงมิติหญิงชายในครั้งแรก	จากนั้น	ในช่วงปี	พ.ศ.2543	องค์การสหประชาชาติ

ได้ดำาเนินการโครงการเกี่ยวกับ	GRB	กว่า	60	โครงการทั่วโลก	จนกระทั่งปี	

พ.ศ.	2550	ประเทศเบลเยี่ยมได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการนำา

มมุมองด้านมติหิญงิชายเข้าสูก่ระแสหลกัของการพฒันา	(gender	mainstreaming	

Act,	2007)	ในระดบักรม	(European	Parliament,	2015)	โดยรฐับาลในหลายประเทศ

ส่วนใหญ่ได้แสดงพนัธะสญัญาต่อเป้าหมายแห่งความเท่าเทยีมทางเพศและการนำา

มิตหิญงิชายสูก่ระแสหลกั	แต่บ่อยครัง้กม็ช่ีองโหว่ระหว่างนโยบายและวธิจีดัสรร

งบประมาณของรัฐบาล	

การริเร่ิมจัดสรรงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายหรือ	GRB	นั้น	

จงึสามารถช่วยอดุช่องโหว่เหล่านีไ้ด้	โดยการยนืยนัว่าเงนิสาธารณะจะได้รบัการหา

มาและใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และยังสามารถการนัตกีารทำาเป้าหมายแห่งความ

เท่าเทียมทางเพศให้เป็นจรงิและพฒันากฎเกณฑ์ของอนสุญัญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	(CEDAW)	อกีด้วย	นอกจากนี	้ยงัสามารถช่วย

สนับสนุนหน้าทีท่ีแ่สดงความโปร่งใสด้านทรพัยากรสาธารณะของรฐัให้ประชาชน

ของประเทศได้รบัรู	้โดยเฉพาะอย่างผูห้ญงิ	ทีป่กตแิล้วมกัจะถกูทำาให้เป็นชายขอบ

มากกว่าชายในด้านการตดัสนิใจเกีย่วกบัเงนิสาธารณะ	(Elson,	2001,	p.1)	ส่วน

รัฐบาลท้องถิ่นก็จำาเป็นต้องเข้าใจลักษณะบทบาท	ความรับผิดชอบ	และความ

สัมพันธ์ที่ผู้หญิงมีเมื่อเกี่ยวโยงกับผู้ชาย	หรือเด็กหญิงมีกับเด็กชาย	และรัฐบาล

ท้องถิ่นมีหน้าที่ออกแบบ	ให้งบประมาณ	และนำานโยบายและโครงการต่างๆ	มา

ปฏบิตัเิพ่ือก้าวสูก่ารส่งเสรมิความเท่าเทยีมและการเสริมพลังของผูห้ญิงในชมุชน	

การริเริ่มด้าน	GRB	นั้นมุ่งเป้าสนับสนุนระบบที่เมื่อรัฐบาลร่วมมือกับ

ผู ้ออกกฎหมาย	กลุ ่มประชาสังคม	และองค์กรเพื่อการพัฒนาอ่ืนๆ	แล้ว	
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จะสามารถนำาการวิเคราะห์ด้านมิติหญิงชาย	(gender	analysis)	เข้าสู่นโยบาย

ด้านงบประมาณและการจดัสรรงบประมาณได้	(Budlender	et	al,	2002,	p.11)

2.3.1 คำวามหมายของการจดัสรรงบประมาณท่ีำคำ�นงึ
ถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budget) 
และการจดัทำ�งบประมาณท่ีำคำ�นึงถึงมิตหิญงิชายแบบ
มส่ีวนร่วม (Gender Responsive Participatory 
Budgeting)

การจัดสรรงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	(Gender	Responsive	

Budget	หรอื	GRB)	คืองบประมาณทีใ่ห้ความสำาคญักบัรปูแบบของมติหิญงิชาย

ในสงัคมหรอืชมุชน	และจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัทำานโยบายและโครงการต่างๆ	

ที่จะเปลี่ยนรูปแบบของมิติหญิงชายนี้ไปในทางที่ทำาให้สังคมมีความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชายมากขึ้น	การริเริ่มด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับมิติหญิงชาย

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาลระดับชาติหรือท้องถิ่นไปในแนวทางของการ

จัดสรรงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายต่อไป	

GRB	น้ันไม่ใช่งบประมาณท่ีแยกเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ	ไม่ใช่การดูว่า 

มีงบอยู่เท่าใดที่จัดสรรให้ผู้หญิงและเด็กหญิงในโครงการเกี่ยวกับมิติหญิงชาย	

ไม่ใช่การดวู่ามผู้ีหญิงผู้ชายทำางานอยูม่ากเพยีงใดและอยูร่ะดบัใด	เงนิเดอืนเท่าใด

ในภาครัฐ	และไม่ได้เกี่ยวกับจำานวนของธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเป็นผู้หญิงที่ได้

สัญญาจากภาครัฐ	(UNFPA	and	UNIFEM,	2006,	p.13)	แต่	GRB	เป็นความ

พยายามทีจ่ะแยกแยะและวเิคราะห์ผลกระทบของค่าใช้จ่ายและรายได้รฐั	หรอืวธิี

หารายได้ของรฐั	โดยองิกบัผลกระทบทีแ่ตกต่างทีม่ต่ีอหญงิและชาย	เดก็หญงิและ

เด็กชาย	ด้วยมุมมองด้านมิติหญิงชาย	(Budlender	et	al,	2002,	p.11;	Elson,	

2001,	p.1)	การวเิคราะห์น้ีกำาลงักลายเป็นการเคลือ่นไหวระดบัโลกเพือ่สร้างความ

น่าเชื่อถือต่อนโยบายของชาติในด้านภาระความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อผู้หญิง	
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GRB	ไม่ได้เก่ียวกับ	50%	สำาหรับผู้ชาย	และ	50%	สำาหรับผู้หญิง	

เนือ่งจากอตัราส่วน	50:	50	นัน้	“เท่าเทยีม”	แต่บางครัง้ไม่ยตุธิรรม	GRB	เกีย่วกบั

การตัดสินใจว่าความต้องการของชายและหญิงเหมือนหรือต่างตรงไหน	อย่างไร	

และเมื่อต่างกัน	การจัดสรรปันส่วนก็ควรจะต่างกันด้วย	

แนวคดิด้าน	GRB	พฒันามาจากความเข้าใจว่านโยบายด้านเศรษฐศาสตร์

มหัพภาค	(macroeconomic	policy)	สามารถทำาให้ช่องโหว่ด้านมิติหญิงชาย

ในด้านต่างๆ	กว้างหรือแคบลงได้	ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้	สุขภาพ	การศึกษา	

โภชนาการ	และยังทำาให้มาตรฐานชีวิตของกลุ่มหญิงและชายต่างๆ	ดีขึ้นหรือ

แย่ลงได้	(Budlender	et	al	2002,	p.11)	คำาถามสำาคัญคือ	มาตรการด้าน

งบประมาณนี้มีผลกระทบต่อความเสมอภาคมิติหญิงชายอย่างไร	มาตรการนี้

ลดหรือเพิ่มความเสมอภาคมิติหญิงชายหรือไม่	อย่างไร	หรือทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ	ต่อกลุ่มผู้หญิงที่เสียผลประโยชน์หรือไม่	(Elson,	2001,	p.1)	

นับได้ว่า	GRB	เป็นการนำาเข้าสู่กระแสหลัก	(mainstreaming)	โดยการทำาให้

แน่ใจได้ว่ามีความตระหนักรู้ทางมิติหญิงชายอยู่ในนโยบายและงบประมาณ

ทั้งหมดของรัฐบาล	

งบประมาณเป็นเคร่ืองมือทางนโยบายที่สำาคัญที่สุดของรัฐ	เนื่องจาก

หากปราศจากงบประมาณแล้ว	รัฐบาลจะไม่สามารถนำานโยบายใดๆ	มาปฏิบัติ

ให้สำาเร็จได้	รัฐอาจมีนโยบายที่ดีมากในด้านสุขภาวะทางเพศ	ความรุนแรงที่มี

พืน้ฐานมาจากมติหิญงิชาย	หรอืเอดส์	แต่หากรฐัไม่จดัสรรงบประมาณทีจ่ำาเป็นใน

การนำานโยบายเหล่านีม้าปฏบิตั	ินโยบายเหล่าน้ีกไ็ม่มีคณุค่ามากไปกว่ากระดาษ

ทีใ่ช้เพือ่เขยีนมนั	ดงันัน้	การประยกุต์ใช้แนวคดิ	GRB	สูร่ะบบการจดัการกองทนุ

สาธารณะมส่ีวนช่วยให้การจดัการด้านงบประมาณมปีระสทิธภิาพมากขึน้	นอกจากนี้

GRB	ทำาให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุล	โดยได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และ

ความต้องการของทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย	รวมถงึกลุม่ทีม่คีวามหลากหลายในสงัคมด้วย

(UN	Women,	2016)	นอกจากนีย้งัดวู่าลักษณะท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีตัดผ่านกนั

และมีความสมัพนัธ์กนัต่อกนัอย่างไร	กล่าวโดยรวมแล้ว	GRB	พจิารณาผลกระทบ
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ของงบประมาณต่อกลุม่ผูเ้สยีเปรยีบ	ซึง่ปัจจบุนัคอืผูห้ญงิ	คนจน	คนชนบท	ฯลฯ	

ความเข้าใจน้ีหมายความว่า	GRB	จะไม่สนบัสนนุบางสิง่เพยีงเพราะว่า

มัน	“ดีสำาหรับผู้หญิง”	เนื่องจากบางอย่างที่ในตอนแรกดู	“ดีสำาหรับผู้หญิง”	นั้น	

ถือว่าดีสำาหรับกลุ่มผู้หญิงที่มีสิทธิพิเศษบางกลุ่มเท่านั้น	เช่น	การยกเลิกภาษี

นำาเข้าผ้าอนามัยในประเทศยากจนถือว่าไม่ประสบผลสำาเร็จด้านความยุติธรรม	

เนื่องจากผู้หญิงยากจนส่วนมากแทบจะไม่ต้องการใช้จ่ายเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อ

ซื้อผ้าอนามัย	เพราะมีความต้องการอื่นที่เร่งด่วนและสำาคัญมากกว่า	(UNFPA	

&	UNIFEM,	2006,	pp.12-13)

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม	(Gender	

Responsive	Participatory	Budgeting)	เป็นการจัดสรรงบประมาณที่คำานึงถึง

มิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม	โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 

เข้ามาประกอบในการจัดสรรทรัพยากรคู่ไปกับการพิจารณามิติหญิงชายด้วย

2.3.2 คำวามส�คำัญของการจัดสรรงบประมาณ 
ทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 

ความไม่เท่าเทียมทางมิติหญิงชายทำาให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ	และเกิด 

ผลเสยีต่อผูห้ญงิ	ผูช้าย	เดก็หญงิ	และเดก็ชาย	โดยแสดงให้เหน็ผ่านการใช้ชวีติ

แบบแก่งแย่ง	และระดับความเป็นอยู่ที่ไม่ดี	Diane	Elson	(2001)	ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน	GRB	กล่าวว่า	“ถ้าผู้หญิงมีความสามารถควบคมุทรพัยากรต่างๆ	ได้มากขึน้	

กจ็ะทำาให้สงัคมโดยรวมได้รบัผลประโยชน์ไปด้วย	แต่ถ้ายงัมคีวามไม่เท่าเทยีมทาง

มติหิญงิชายอยู	่กจ็ะทำาให้สงัคมทัง้หมดสูญเสียอย่างต่อเน่ือง”	การมีงบประมาณ

ของชาติทีใ่ห้ความสำาคญักบัมติหิญงิชายนัน้ตระหนกัถงึความไม่เท่าเทยีมระหว่าง 

หญงิและชาย	และแก้ไขโดยการจดัสรรงบประมาณสาธารณะ	นอกจากนี	้GRB	ยงั

ไม่ได้มองผูห้ญงิในฐานะกลุม่ทีต้่องได้รบัการช่วยเหลอืจากรฐั	แต่ในฐานะผูถ้อืสทิธิ

อนัชอบธรรมทีร่ฐับาลมพีนัธะต้องเสรมิพลงัและปกป้อง	(Ratansi,	2008,	p.20)
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ในหลายประเทศและชุมชน	ผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นทรัพยากรมนุษย์

ที่มีค่าสำาหรับการพัฒนาในทุกสาขา	พวกเธอยังเป็นปัจเจกบุคคลที่ได้รับอำานาจ

ผ่านรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางกฎหมายอื่นๆ	เพื่อสนับสนุนความเสมอภาค

และการเสริมพลัง	แต่อย่างไรก็ตาม	มีอุปสรรคที่มีที่มาจากด้านมิติหญิงชาย

จำานวนหนึง่	ทีขั่ดขวางไม่ให้ผูห้ญิงและเด็กหญงิได้เข้ามส่ีวนแบ่งตามสทิธอินัชอบ

ธรรมในสินค้าและบริการสาธารณะ

งบประมาณด้านมิติหญิงชายอิงกับแนวคิดสมัยใหม่ว่างบประมาณนั้น

ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเท่านั้น	แต่เป็นกุญแจสำาคัญของกระบวนการ

วางแผนและนำาภาคปฏิบัติ	

2.3.3 ประโยชน์ของการจัดสรรงบประมาณทำี่คำ�นึง
ถึงมิติหญิงชาย

การจัดสรรงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายสามารถให้ผลประโยชน์

ทีส่ำาคัญหลายประการผ่านเครือ่งมอืและเทคนคิท่ีหลากหลาย	ประโยชน์ของ	GRB	

รวมถึงความพยายามต่างๆ	ได้แก่

•	 ตระหนักรู้	ปรับปรุง	และตีค่าผลประโยชน์และความเป็น

ผู้นำาที่ผู้หญิงทำาให้กับตลาด	เศรษฐกิจ	และในพื้นที่ส่วนตัว	

(ทีถ่กูมองข้ามและไม่ให้ค่า)	ของการดแูลครอบครวั	ซึง่ซมึซบั

ผลกระทบของทางเลือกเศรษฐศาสตร์มหภาคที่นำาไปสู่การ

ลดทอนเรือ่งสขุภาพ	ความเป็นอยู	่และงบประมาณด้านการ

ศึกษา

•	 สนบัสนนุความเป็นผูน้ำาของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ที่

สร้างสรรค์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ในรัฐสภา	

ธุรกิจ	สื่อ	วัฒนธรรม	สถาบันศาสนา	สหภาพแรงงาน	และ

สถาบันประชาสังคม
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•	 ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ความต้องการของ 

คนยากจนและไร้อำานาจได้รับการมองเห็นและพิจารณา

•	 สร้างความสามารถในการสนับสนุนประเดน็ด้านเศรษฐศาสตร์

มหภาคในองค์กรเพื่อผู้หญิง	(UNFPA	&	UNIFEM,	2006,	

p.12)

นอกจากนี้	การริเริ่มด้านงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายยังมีผล

ระยะยาวในด้านประสทิธภิาพของเป้าหมายอืน่ๆ	นอกจากความเสมอภาคระหว่าง

หญิงและชายด้วย	เช่น	การวิเคราะห์ด้านมิติหญิงชายแสดงให้เห็นว่าจำาเป็นต้อง

วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งหญิงและชายโดยตรง	ถึงแม้ท้ังคู่จะอยู่ในครัวเรือน

เดียวกันก็ตาม	และการวิเคราะห์ด้านมิติหญิงชายยังแสดงให้เห็นอีกว่า	มีความ

เป็นไปได้ท่ีมาตรการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐอาจเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่แท้จริง	

กล่าวคือ	มีผลต่อผู้หญิงท่ีทำาหน้าท่ีอภิบาล	ดูแลสมาชิกในครอบครัว	ซึ่งการ 

กระทำาเช่นนี้จะทำาให้เกิดผลกระทบต่อผู้หญิง	ทำาให้งานในครัวเรือนของผู้หญิง 

ไม่ถกูรวมเข้ากบังานทีก่่อให้เกดิรายได้	และลดทอนคณุค่าทางการผลติของผูห้ญงิ	

(Elson,	2001,	pp.11-12)

2.3.4 หลักการของการจัดสรรงบประมาณทำี่คำ�นึง
ถึงมิติหญิงชาย

การวิเคราะห์ทางงบประมาณด้วยมิติหญิงชายมีจุดร่วมหลายอย่างกับ 

รูปแบบอื่นของการวิเคราะห์ความเสมอภาคของบประมาณ	แต่สิ่งท่ีทำาให้การ

วิเคราะห์งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายแตกต่างคือหลักการสองประการ	

ได้แก่	

1. การประเมินปัจเจกบุคคลและครัวเรือน

การประเมินงบประมาณจากมุมมองของครัวเรือนที่ยากจนเปรียบ

เทียบกับครัวเรือนที่รำ่ารวยเป็นสิ่งจำาเป็น	แต่อีกส่ิงที่สำาคัญคือ	การดูภายในครัว
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เรือนต่างๆ	และประเมินงบประมาณจากมุมมองของปัจเจกที่เป็นหญิงและชาย	

โดยตระหนักว่าถึงแม้ครัวเรือนจะใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ทรัพยากรเหล่านี้ก็มักจะ

ถูกจัดการด้วยวิธีที่ไม่สมบูรณ์และไม่ยุติธรรม

การจะทำาให้ผูห้ญงิได้รบัการปฏบิตัเิสมอืนพลเมอืงทีม่สีทิธอินัชอบธรรม

และไม่ใช่เพยีงผูพ้ึง่พาผูช้ายนัน้	งบประมาณและการประเมินครวัเรอืนต้องถูกแจ้ง

แยกเป็นรายบคุคล	ด้วยวธินีีเ้ท่านัน้ทีจ่ะทำาให้แน่ใจได้ว่า	งบประมาณไม่ได้มีพ้ืนฐาน

อยูบ่นข้อสมมติฐานว่ารายได้ท้ังหมดทีเ่ข้าสูค่รวัเรอืนนัน้ได้รบัการแบ่งสนัปันส่วน

อย่างเท่าเทียมแก่สมาชิกทุกคนในครัวเรือน

2. การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานด้านการดูแลครัวเรือนที่ไม่น�ามา

ซึ่งรายได้ (Systematic Recognition of the Contribution of Unpaid 

Care Work)

การที่ประเทศหนึ่งจะประสบผลสำาเร็จในวัตถุประสงค์เชิงสังคมและ

เศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนของงานที่ก่อให้เกิดรายได้ของประชาชนเพียง

อย่างเดยีว	แต่ยงัขึน้อยูกั่บจำานวนงานทีไ่ม่นำามาซึง่รายได้ทีป่ระชาชนทำาเพือ่ดแูล

สมาชิกในครอบครวัและเพือ่นบ้าน	และปรมิาณเวลาว่างทีป่ระชาชนใช้เพือ่พกัผ่อน

หรอืทำางานเพือ่สังคมด้วย	งานดแูลทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ยงัคงไม่ถกูแบ่งสนัปันส่วน

อย่างเป็นธรรมระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในประเทศส่วนมาก	และนี่เป็นหนึ่งใน

อุปสรรคหลักต่อความเท่าเทียมในงานที่นำามาซึ่งรายได้และต่อการพัฒนาอย่าง

เตม็รปูแบบของกลุม่คนทีมี่ความสามารถทัง้หญงิและชาย	มติหิลักของผลกระทบ

ของงบประมาณต่อความเสมอภาคมติหิญงิชายคอืผลกระทบต่อจำานวนของงานที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จำาเป็นต้องทำา	(Elson,	2001,	p.11)

นอกจากน้ี	รายละเอยีดของ	GRB	จำาเป็นต้องได้รบัการออกแบบสำาหรบั

แต่ละประเทศโดยเฉพาะ	แต่หลกัการทัว่ไปของ	GRB	คอืการนำาองค์ความรูส้องด้าน

ซึ่งมักจะถูกแยกออกจากกันมารวมกัน	น่ันก็คือความรู้ด้านความไม่เสมอภาค

ทางมิติหญิงชายและความรู้ด้านการเงินสาธารณะและโครงการของหน่วยงาน

สาธารณะ	(Elson,	2001,	p.3)
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2.3.5 กระบวนการวิเคำราะห์งบประมาณท่ีำคำ�นึงถึง
มิติหญิงชาย (Gender Budgeting Analysis)

GRB	นบัเป็นเครือ่งมอืหนึง่	เพือ่การวเิคราะห์ความแตกต่างของนโยบาย

ต่างๆ	ต่อหญงิและชาย	GBB	ทีด่นีัน้จำาเป็นต้องมรีะดบัประสทิธภิาพเชงิเทคนคิทีด่ ี

(Ratansi,	2008,	p.16)	โดยการวิเคราะห์งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย 

(gender	budgeting	analysis)	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของ	UNFPA	and	UNIFEM	

(2006,	p.58)	ที่อธิบายกระบวนการทำา	GRB	มีทั้งหมด	5	ขั้นตอน	ดังนี้

1.	 การอธบิายสถานการณ์ของผูห้ญงิ	ผูช้ายในแต่ละกลุม่	ทัง้ใน

เมืองและชนบท	หรือช่วงอายุที่แตกต่างกันว่ามีความจำาเป็น

ที่แตกต่างกันอย่างไร	

2.	 การประเมิน	พิจารณาเนื้อหานโยบาย	แผนงาน	เป้าหมาย

ของแต่ละโครงการว่าตอบสนองอย่างไรบ้าง

3.	 การประเมินว่างบประมาณท่ีจัดสรรในแต่ละนโยบายนั้น 

เพียงพอหรือไม่	อย่างไร

4.	 ติดตามผลว่างบประมาณที่จัดสรรในแต่ละข้ันตอนถูกนำาไป

ใช้อย่างไร	มากน้อยแค่ไหน

5.	 ประเมินผลนโยบาย	รวมถงึการใช้จ่ายงบประมาณว่าสามารถ

ส่งเสริมความเท่าเทียมว่าเกิดอย่างแท้จริง	หรือไม่สามารถ

ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน	หรือตอบสนองความแตกต่าง

อย่างไรบ้าง

หากมองความหมายของการจัดทำางบประมาณแล้วอาจแบ่งเครื่องมือ 

ในการวิเคราะห์เป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่	1)	เครื่องมือด้านการใช้จ่าย 

งบประมาณและ	2)	เครื่องมือด้านรายรับ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. เครื่องมือด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์	GRB	ถูกพัฒนาขึ้นโดย	Diane	Elson	

ซึ่งส่วนมากมีการนำา	GRB	มาใช้ในลักษณะ	1.	อรรถประโยชน์จากการชี้ให้เห็น

ประเด็นด้านมติหิญงิชายในสงัคม	2.	การผสานระหว่างกระบวนการจดัการนโยบาย

สาธารณะ	และ	3.	การดวู่าองค์กร	รฐั	และ	องค์กรพฒันาเอกชนมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อการนำาแนวคิดการริเริ่มนี้ไปใช้ในปฏิบัติจริงหรือไม่	

1.1 ก�รประเมินนโยบ�ยที่คำ�นึงถึงมิติหญิง-ช�ย (Gender aware-

policy appraisal) 

เทคนคินี	้เป็นการดภูาคส่วนนัน้ว่าใส่ใจกบักลุม่เป้าหมายแค่ไหน	สถานะ

เป็นอย่างไร	มีโครงการอะไรบ้าง	จะบริการอะไร	ใครได้รับบ้าง	ผลกระทบเป็น

อย่างไร	การจัดสรรงบเพียงพอหรือไม่	

วธินีีจ้งึเป็นการประเมนิงบประมาณและนโยบาย	การปฏบัิติท่ีเกีย่วข้อง	

โดยจะวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	เครื่องมือนี้มักถูกใช้โดยกลุ่ม

ประชาสังคม

1.2 ก�รประเมนิประโยชน์ทีไ่ด้รับจ�กก�รจดับรกิ�ร และก�รจดัลำ�ดบั

คว�มสำ�คัญของงบประม�ณ รวมถึงก�รจำ�แนกเพศ (Sex-disaggregated 

beneficiary assessment of public service delivery)

	เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผล	เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รับฟัง

เสียงของประชาชน	(และผู้ท่ีไม่ใช่ประชาชน)	โดยสามารถใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ	และสามารถใช้ได้ท้ังรัฐบาลและประชาสังคม	แนวทางนี้อาจใช้

วิธีการลงคะแนนด้านความเห็น	แบบสอบถาม	สัมภาษณ์	สังเกต	ประชุม

กลุ่มย่อย	โดยเน้นการ	ดูผลประโยชน์	และการกระจายผลประโยชน์ที่ได้รับ
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1.3 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยจ่�ยส�ธ�รณะที่กระทบต่อหญิงและช�ย  

(Sex-disaggregated public expenditure incidence analysis หรือ Benefit 

Incidence Analysis)

เทคนิคนี้	มุ่งพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ว่าไปตกอยู่ที่ผู้ชาย	 

ผูห้ญงิ	เด็กชาย	เดก็หญิงอย่างไร	เท่าเทียมกนัหรอืไม่เกีย่วโยงกบัการวเิคราะห์เชงิ

ปรมิาณ	โดยพจิารณาค่าใช้จ่ายต่อหนึง่หน่วยในการให้บรกิาร	เช่น	ในนโยบายทีม่ี

การคิดค่าใช้จ่ายต่อหวั	เช่น	นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	การจดัสรรเงนิ

สำาหรบัผู้สงูอาย	ุรายจ่ายด้านการศกึษาในโครงการเรยีนฟร	ี15	ปี	การวเิคราะห์

ชนิดนี้มักทำาโดยกลุ่มวิจัยหรือธนาคารโลก	(World	Bank)

1.4 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้ภ�ครัฐที่กระทบต่อหญิงและช�ย (Sex- 

disaggregated public revenue incidence analysis)

เทคนิคน้ี	เป็นการวิเคราะห์นโยบายและประเมนิผลกระทบของนโยบาย

ภาษี	และการกู้หนี้สาธารณะของรัฐและท้องถิ่น

1.5 ก�รวิเคร�ะห์งบประม�ณแยกเพศ ต�มก�รใช้เวล�ในแต่ละวัน 

(Sex-disaggregated analysis of the budget on time use)

เทคนิคน้ี	เป็นการดูว่างบประมาณและบรกิารทีล่งทนุไปนัน้มผีลกระทบ 

ต่อการที่หญิงและชาย	เด็กหญิงและเด็กชายใช้เวลาของพวกเขาอย่างไร	หรือ

เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของนโยบายต่างๆ	ที่มีต่อวิถีการใช้ชีวิต

ของกลุ่มแม่บ้าน	การวิเคราะห์ชนิดนี้	เป็นการคำานวณความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณต่อการใช้เวลาของสมาชิกในครัวเรือน	

1.6 กรอบนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจระยะกล�งที่คำ�นึงถึงมิติหญิงช�ย 

(Gender-aware medium-term economic policy framework)

เทคนิคน้ี	ถูกใช้เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐกิจต่อ 

ผู้หญิง	โดยเน้นที่นโยบายด้านรายได้มวลรวมของรัฐ	(aggregate	fiscal)	 
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ด้านการเงิน	และด้านเศรษฐกิจที่ถูกออกแบบมา	เพ่ือส่งเสริมโลกาภิวัฒน์	

(globalization)	และการลดความยากจน	(Hewitt,	2001,	p.34)	ซึ่งเป็นการ

มุง่บรูณาการมิตหิญงิชายในตวัแบบทางเศรษฐศาสตร์ทีใ่ช้ในการกำาหนดนโยบาย

ทางเศรษฐกจิระยะกลาง	หรอืเป็นการกำาหนดนโยบายทางเศรษฐกจิทีใ่ช้ตวัแบบ

ที่มีตัวแปรพยากรณ์ในทางการเงิน	รายได้	หรือภาระอื่นๆ

1.7 คำ�แถลงเชงินโยบ�ยทีค่ำ�นงึถงึมติหิญงิช�ย (Gender-aware budget 

statement)

เทคนิคนี้	เป็นรายงานของรัฐบาลที่แสดงการใช้งบประมาณ	โดยใช้

เครื่องมือข้างต้นบางส่วน	และสรุปรายงานเพื่อความเสมอภาคมิติหญิงชายด้วย

ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน	เช่น	การแบ่งปันรายจ่าย	โดยมุ่งเป้าไปที่ความเสมอภาค

ทางมติหิญงิชาย	ความสมดลุด้านมติหิญงิชายในงานของรฐับาล	สญัญาหรอืการ

ฝึกฝนงาน	หรอืการแบ่งปันรายจ่ายของการบรกิารรฐัทีถ่กูใช้โดยผูห้ญงิเป็นหลกั	

(Hewitt,	2001,	p.35)

ตาราง 2.1 เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์งบประมาณของ Elson 

กับการวิเคราะห์ นโยบาย แผน และโครงการ

ล�าดบั เครื่องมือ รายละเอียด

1. การประเมินนโยบายที่คำานึงถึงมิติ

หญิง-ชาย	(Gender	aware-policy	

appraisal)

-	พิจารณานโยบายนั้นว่าใส่ใจกับกลุ่ม

เป้าหมายแค่ไหน	สถานะเป็นอย่างไร	

มีโครงการอะไรบ้าง	จะบริการอะไร	

ใครได้รับบ้าง	ผลกระทบเป็นอย่างไร	

การจัดสรรงบเพียงพอหรือไม่	

2. การประเมนิประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการ

จัดบรกิารและการจัดลำาดับความสำาคญั

ของงบประมาณจำาแนกเพศ

-	เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ประเมนิผล	เชน่	แบบสอบถาม	สมัภาษณ	์

สังเกต	ประชุมกลุ่มย่อย	
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ล�าดบั เครื่องมือ รายละเอียด

(Sex-disaggregated	beneficiary	

assessment	of	public	service	 

delivery)

-	ดผูลประโยชนท์ีไ่ดร้บั	และการกระจาย

ผลประโยชน์

3. การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ

ที่กระทบต่อหญิงและชาย	(Sex- 

disaggregated	public	expenditure	

incidence	analysis)	หรือ	Benefit	

Incidence	Analysis

-	พจิารณาคา่ใช้จ่ายตอ่หนึง่หนว่ยในการ

ใหบ้รกิาร	เชน่	นโยบายทีม่กีารคดิคา่ใช้

จ่ายต่อหัว	นโยบายหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า	การจดัสรรเงนิสำาหรบัผู้สูงอายุ	

รายจ่ายด้านการศึกษาในโครงการเรียน

ฟรี	15	ปี

4. การวิเคราะห์รายได้ภาครัฐท่ีกระทบ

ต่อหญิงและชาย	(Sex-disaggregated	

public	revenue	incidence	analysis)

-	เปน็การวเิคราะหน์โยบายและประเมนิ

ผลกระทบของนโยบายภาษ	ีและการกูห้นี ้

สาธารณะของรัฐและท้องถิ่น

5. การวิเคราะห์งบประมาณแยกเพศ

ตามการใช้เวลาในแต่ละวัน	(Sex- 

disaggregated	analysis	of	the	

budget	on	time	use)

-	วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ

นโยบายต่างๆที่มีต่อวิถีการใช้ชีวิตของ

กลุ่มแม่บ้าน

6. กรอบนโยบายทางเศรษฐกิจระยะ

กลางทีค่ำานงึถงึมติหิญิงชาย	(Gender 

-aware	medium-term	economic	

policy	framework)

-	เปน็การกำาหนดนโยบายทางเศรษฐกจิ

ที่ใช้ตัวแบบที่มีตัวแปรพยากรณ์ในทาง 

การเงินแต่ผนวกรายได้หรือภาระอื่นๆ

7. คำาแถลงเชิงนโยบายที่คำานึงถึงมิติ

หญิง-ชาย	(Gender-aware	budget	

statement)

-	เป็นรายงานของรัฐบาลที่แสดงถึงการ

ใชง้บประมาณ	เชน่	การแบง่ปนัรายจา่ย

โดยมุ่งไปที่ความเสมอภาคระหว่างหญิง

ชาย	หรอืการแบ่งรายจา่ยบรกิารของรฐั

ที่ผู้หญิงใช้เป็นหลัก
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2. เครื่องมือด้านรายรับ

เครื่องมือนี้	พิจารณาด้านการแบ่งสันปันส่วนงบประมาณ	เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านผลกระทบของมิติหญิงชายต่อมาตรการการหารายได้	

ซึ่งการจะพัฒนาเครื่องมือด้านรายรับขึ้นมานั้น	ถูกคาดหวังให้เน้นในด้านต่างๆ	

คือ	ภาษีรายได้โดยตรง/ส่วนตัว	ภาษีทางอ้อม/โภคภัณฑ์	และด้านอื่นๆ	ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อมิติหญิงชาย

อาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดทำางบประมาณท่ีคำานึงถึงมิติ

หญิงชาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือด้านรายจ่าย	จะแบ่งออกเป็น	7	วิธี	โดย

ขัน้แรก	จะเป็นการประเมนินโยบายทีค่ำานงึถงึมติิหญงิชาย	ว่ามโีครงการไหนคำานงึ

งบประมาณในแบบหญิงชายบ้าง	ขั้นที่สอง	เป็นการประเมินประโยชน์ที่ได้รับ

จากการจัดบริการ	และการจัดลำาดับความสำาคัญของงบประมาณ	จำาแนกเพศว่า

ผูห้ญงิ	ผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัไหม	มากน้อยเพยีงใด	ขัน้ทีส่าม	เป็นการวเิคราะห์

รายจ่ายสาธารณะที่กระทบต่อหญิงและชายว่า	ส่งผลกระทบต่อหญิงและชาย

อย่างไรบ้าง	แตกต่างกันไหม	ขั้นต่อมา	ขั้นที่สี่	เป็นการวิเคราะห์รายได้ภาครัฐ

ที่กระทบต่อหญิงและชาย	ตัวอย่างเช่น	ภาษี	ค่าครองชีพ	สวัสดิการ	การก่อหนี้	

การชำาระหนี	้ฯลฯ	ขัน้ทีห้่า	เป็นการวเิคราะห์งบประมาณแยกเพศ	ตามการใช้เวลา

ในแต่ละวัน	และขั้นสุดท้ายคือ	คำาแถลงเชิงนโยบายที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย

เป็นรายงานของรฐับาลทีแ่สดงการใช้งบประมาณโดยใช้เครือ่งมอืข้างต้นบางส่วน

และสรุปรายงาน	เพื่อความเสมอภาคมิติหญิงชายด้วยตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน	

(Elson,	2001)	ซ่ึงหากเขียนเป็นกระบวนการ	เพือ่ให้เกดิความชัดเจนอาจสรปุได้

ดังแผนภาพ	ดังนี้

 

Inside_���������������.indd   83 12/1/2561   19:20:49



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

84

ภาพ 2.1 แสดงกระบวนการและเทคนิค

ในการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย 

ที่มา:	พัฒนาจาก	Hewitt	(2001,	p.35)

การใช้ข้อมูลแยก

หญิง/ชาย	Gender	

Disaggregated	

Data

-วิเคราะห์สถานการณ์

-วิเคราะห์ปัญหา/ความจำาเป็น

-วิเคราะห์บทบาท/ความ

สัมพันธ์และการแบ่งบทบาท

ของหญิงชาย

ความตระหนักถึง

ความเท่าเทียมกัน

โครงการ/แผนงาน

นโยบาย
กำาหนดการจัดสรร

งบประมาณ

-ลดความเหลื่อมลำ้า

-สร้างความเป็นธรรม

ในสังคม	

Social	Justice

ความเป็นธรรม

ในสังคม

ความสมดุลของ

การพัฒนา
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ตามแผนภาพข้างต้น	การวิเคราะห์งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	

(gender	budgeting	analysis)	นั้น	จำาเป็นจะต้องมีข้อมูลแยกหญิงชาย	เพื่อใช้

ในการวเิคราะห์สถานการณ์และความจำาเป็นของทัง้บทบาทหญงิและชาย	เพือ่ให้

เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและเพิ่มความตระหนักมากยิ่งขึ้น	หลังจากนั้นจึงเป็น

ขัน้ตอนของการจดัทำาแผนโครงการ	รวมไปถงึการพจิารณา	และกำาหนดงบจัดสรร	

เพื่อให้มีความเหมาะสม	เพียงพอ	และตอบสนองแก่ความต้องการ	จากนั้นจะมี

การติดตามงบประมาณที่จัดสรรว่าตอบสนองความต้องการหรือไม่	รวมไปถึง

มกีารประเมนิผลนโยบายว่า	สามารถลดความเหล่ือมลำา้และความไม่เป็นธรรมใน

สงัคมได้หรอืไม่	มากน้อยแค่ไหน	ขัน้สดุท้ายกต้็องกลบัมาพจิารณาว่า	สถานการณ์

นั้นๆ	ส่งผลกระทบอย่างไรต่อบทบาทหญิงชายในสังคม	รวมถึงการสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลมากขึ้น

วตัถปุระสงค์หลกัของงบประมาณ	คือ	การนำารายจ่ายและรายรบัของรฐั

มารวมกันเพื่อให้ภาพรวมด้านการเงินของรัฐและผลกระทบที่รัฐต้องการให้มีต่อ

เศรษฐกจิและความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ	การใช้งบประมาณทีค่ำานงึ

ถงึมติหิญิงชายหรอื	GRB	นัน้จำาเป็นต้องให้ภาพรวมของผลกระทบของงบประมาณ

โดยรวมทีม่ต่ีอจดุประสงค์ด้านความเสมอภาคทางมติหิญงิชาย	รวมไปถงึผลกระทบ

ที่มีต่อแต่ละโครงการแผนงานด้วย

ขั้นตอนสำาคัญขั้นหนึ่งคือ	การตระหนักให้ได้ว่าความเสมอภาคด้านมิติ

หญิงชายเป็นประเด็นมีอยู่ในการทำางานของกระทรวงทั้งหมด	และในโครงการ

ต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ทีไ่ม่ใช่เพยีงโครงการทีม่เีป้าหมายปรบัปรงุสถานะของผูห้ญงิ

เท่านัน้	และการตระหนกัว่ามติหิญิงชายเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วโยงตดัผ่านกบัประเดน็

อื่นๆ	อีกหลายประเด็น	(cross-cutting	issue)	น้ัน	อาจทำาให้เกิดตัวบ่งช้ีต่างๆ	

เพือ่จดัการบรหิารประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อนด้านมติหิญงิชายกบังบประมาณมวลรวม	
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สิ่งที่ท้าทายในอนาคต	คือ	การพัฒนาขั้นต่อไปของงบประมาณที่คำานึง

ถึงมิติหญิงชายในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค	ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้การพิจารณาทั้ง 

งบประมาณระดับชาติร่วมกับเศรษฐกิจโลก	(Elson,	2001,	pp.12-14)

งานด้าน	GRB	สามารถเกี่ยวโยงกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย	รวมไปถึง

งานวิจัย	การจัดการดูแล	การฝึกฝน	การเพิ่มความตระหนักรู้	การวิเคราะห์

และออกแบบนโยบาย	เป็นต้น	นอกจากนี้	ผู้กระทำาการด้านนี้	เช่น	รัฐบาล	 

ผูอ้อกกฎหมาย	ประชาสงัคม	นกัวชิาการ	ผู้บริจาคให้ทุน	และองค์กรด้านการเงนิ 

นานาชาติ	(IFIs)	อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย	โดยลักษณะของกิจกรรมส่วนหนึ่ง 

จะถกูกำาหนดโดยลกัษณะของผูก้ระทำาการ	ซึง่การที	่GRB	จะประสบผลสำาเรจ็หรอื

ไม่นัน้	ย่อมขึน้อยูก่บัผู้กระทำาการ	เป้าหมาย	ความเข้าใจ	และกจิกรรมท่ีผูก้ระทำา

การดูแล	แต่สิ่งที่สำาคัญมากที่สุดที่ทำาให้	GRB	สำาเร็จได้คือ	บริบททางการเมือง

และสังคมของประเทศที่	GRB	ถูกใช้งาน	(UNFPA	&UNIFEM,	2006,	p.14)

2.4 กรณีศึกษาการจัดท�งบประมาณที่ค�นำึงถึง
มิติหญิงชายในำต่างประเทศ

2.4.1 การริเริ่มการจัดทำ�งบประมาณท่ีำคำ�นึงถึงมิติ
หญิงชายในประเทำศต่างๆ 

ประเทศทีเ่ป็นผูร้เิริม่การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	ได้แก่	

ออสเตรเลีย	แคนาดา	แอฟริกาใต้	และ	สหราชอาณาจักร	

โดยการริเร่ิม	GRB	ในประเทศออสเตรเลยีนัน้นบัเป็นครัง้แรกท่ีมคีวาม

พยายามวเิคราะห์งบประมาณรฐัจากมมุมองด้านมิตหิญิงชาย	การริเร่ิมนีมี้ตัง้แต่

กลางทศวรรษ	1980s	เมื่อสมาพันธ์และรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มใช้	Women’s	

Budget	Statements	(WBSs)	ซึง่ใช้เป็นเครือ่งมอืเพ่ือนำามติิหญงิชายสูก่ระแสหลกั

ด้านเศรษฐกิจและนโยบายสงัคม	(ILO	Bureau	for	Gender	Equality,	n.d.,	p.4)
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ต่อมาในปี	ค.ศ.	1989	ได้เกิด	The	United	Kingdom	Women’s	

Budget	Group	(UK	WBG)	ขึ้น	โดยเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน	

งานส่วนมากของกลุ่มน้ีเน้นการวิเคราะห์มาตรการเพิ่มรายได้ของชาติ	เช่น	

การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีและความมั่นคงทางสังคม	

ในปี	ค.ศ.	1993	องค์กรพัฒนาเอกชนของแคนาดา	ชื่อ	Women’s	

International	League	for	Peace	and	Freedom	ได้จดักจิกรรมขึน้	โดยเป็นการ

รเิริม่ทีเ่น้นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินด้านกลาโหมและค่าใช้จ่ายท่ีจะนำาเข้าสู่

หน่วยงานด้านสังคม	

สำาหรบัประเทศกำาลงัพฒันา	องค์กรไม่แสวงผลกำาไร	(NGOs)	และสมาชกิ

รฐัสภาได้ร่วมกนัจดัทำาโครงการทีม่งีบประมาณเพือ่ผูห้ญงิแห่งแอฟรกิาใต้	(South	

African	Women’s	Budget	initiative:	SAWBI)	การริเริ่มครั้งนี้นับเป็นหนึ่งใน

การรเิริม่ทีส่ำาเรจ็มากทีส่ดุ	เนือ่งจากได้รบัการสนบัสนนุทัง้จากภาคประชาสงัคม

รัฐสภา	รัฐบาล	และองค์กรระหว่างประเทศ	(Bureau	for	Gender	Equality,	

n.d.)	โดย	SAWBI	“ได้เป็นตวัอย่างหลกัของการพฒันาด้านงบประมาณทีค่ำานึง

ถึงมิติหญิงชาย”	(Bureau	for	Gender	Equality,	n.d.,	p.5)

โครงการ	SAWBI	ใช้รูปแบบสามประเภททีเ่รยีกว่า	“Three-category”	

ทีพ่ฒันาขึน้โดยนักเศรษฐศาสตร์ชือ่	Rhonda	Sharp	วธีิทีใ่ช้รปูแบบสามประเภท

นี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้การวิเคราะห์งบประมาณ

และเพื่อเป็นพื้นฐานของการนำาเสนอในรายงานงบประมาณประจำาปี	นับแต่นั้น

รูปแบบทั้งสามนี้ถูกใช้ในการริเริ่ม	GRB	อื่นๆ	ด้วย	นอกจากนี้	รัฐบาลของ

แอฟรกิาใต้ยงัมรีายงานเกีย่วกบังบประมาณด้านมติหิญงิชายทกุปี	ซึง่แบ่งรายจ่าย

เป็นสามประเภท	ดังนี้	

•	 รายจ่ายเพ่ือผูห้ญงิโดยเฉพาะ	เป็นการจดัสรรงบประมาณไปยงั

โครงการทีเ่จาะจงกลุม่เป้าหมายเป็นผูห้ญงิและเดก็หญงิโดย

เฉพาะ	ตัวอย่างเช่น	โครงการด้านสุขภาพเพื่อผู้หญิงชนเผ่า	
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อะบอรจินิ	หรอืโครงการเพือ่ให้เดก็สาวจำานวนมากขึน้ได้เข้าสู่ 

การฝึกฝนงานแบบใหม่ที่ไม่ยึดตามขนบธรรมเนียมเดิม

•	 โอกาสท่ีเท่าเทียมในบรกิารรฐั	การจดัสรรงบประมาณทีมุ่ง่เป้า 

ไปทีก่ลุม่ข้าราชการท่ีส่งเสรมิความเท่าเทียมทางการแสดงออก

ทางการเมืองของผู้หญิงในเชิงบริหารจัดการและตัดสินใจ	

การได้รับรายได้และเงื่อนไขการบริการที่เท่าเทียม	ตัวอย่าง 

เหน็ได้จากโครงการเพือ่ข้าราชการหญงิและการร่างประกาศ

งานใหม่เพื่อลบอคติทางเพศ

•	 รายจ่ายทั่วไปหรือกระแสหลัก	การจัดสรรงบประมาณอ่ืนๆ	

ท่ีไม่รวมอยู่ในสองประเภทข้างต้น	ตัวอย่างเช่น	การระบุ 

ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ	การช่วยเหลือด้านกฎหมาย	และ

ผู้รับสัญญาจากรัฐ

การริเริ่มช่วงหลังๆ	ซึ่งใช้รูปแบบสามประการนี้	ในบางครั้งจะเปลี่ยน

คำาว่า	“ผู้หญิง”	ไปเป็นคำาว่า	“มิติหญิงชาย”	ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้	รายจ่ายประเภท

แรกจะรวมการจัดสรรงบประมาณสำาหรับประเด็นเชิงมิติหญิงชายและสำาหรับ

การริเริ่มเพื่อแสดงให้เห็นปัญหาบางประการที่กลุ่มผู้ชายต้องเจอ	(UNFPA	&	

UNIFEM,	2006,	p.56)

ในส่วนต่อไปเป็นการนำาเสนอกรณศีกึษาเกีย่วกบัการจดัทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในประเทศต่างๆ	ได้แก่	ประเทศอินเดีย	และอินโดนีเซีย	

เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันกับประเทศไทย	โดยประเทศอินเดีย

ถือเป็นต้นแบบประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่และมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิง	

ส่วนประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวแทนประเทศประชาธิปไตยขนาดใกล้เคียงกันกับ

ประเทศไทย
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2.4.2 การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติทำางเพศ
ในประเทำศอินเดีย

1. ภาพรวมและความเป็นมาก่อนการจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติิ

ทางเพศในประเทศอินเดีย

แม้ตามรฐัธรรมนญูของอนิเดียจะมีสาระสำาคัญท่ีกล่าวถงึความเท่าเทียม

ทางเพศ	แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงจำานวนมากยังคงไม่สามารถเข้าถึงบริการ

พืน้ฐานได้อย่างมีดลุยภาพ	การไม่มดีลุยภาพในการเข้าถงึบรกิารของรฐัสะท้อนผล

ออกมาในรปูของตวัชีว้ดัทางสขุภาพ	โภชนาการ	การอ่านออกเขยีนได้	การเข้ารบั

การศกึษา	ระดบัทักษะ	สถานะทางอาชพี	นอกจากนี	้ยงัพบว่าผูห้ญงิจำานวนมาก

มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิรับบริการสาธารณะ	ผู้หญิงในอินเดียต้องประสบ

ปัญหาอันเกิดจากความไม่เท่าเทียมทางเพศตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวัยชราภาพ	

ดังนั้น	เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยได้คือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติทางเพศ	

(Ministry	of	Women	and	Child	Development,	2007,	p.15)

อนิเดียได้มกีารลงนามข้อตกลงในเวทรีะหว่างประเทศเพือ่พฒันาสถานภาพ

ของผู้หญิง	เช่น	The	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	

Discrimination	Against	Women	(CEDAW)	ซึง่รฐับาลอนิเดียลงนามเม่ือปี	1980	

การประชุมคร้ังที่	4	ว่าด้วยเร่ืองสตรีที่กรุงปักกิ่ง	รัฐบาลอินเดียได้แถลงการณ์

พัฒนาเป้าหมายด้านความเท่าเทียม	การพัฒนา	และสันติภาพสำาหรับผู้หญิง

เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ	เป็นต้น	(Ministry	of	Women	and	Child	

Development,	2007,	p.15)

ในปี	2004	กระทรวงการพัฒนาเด็กและสตรีในอินเดีย	(Ministry	of	

Women	and	Child	Development:	MWCD)	ได้เลง็เหน็ความสำาคัญของการจดัทำา

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติทางเพศว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการทำาให้เกิดความ

เท่าเทยีมและกระทรวงการคลงัทีม่บีทบาทโดยตรงก็เลง็เหน็ความสำาคัญนีเ้ช่นกัน

จงึได้กำาหนดให้มหีน่วยงานด้านงบประมาณทางเพศในแต่ละกระทรวง	ในปี	2005	
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และได้ขอความร่วมมือจาก	18	กระทรวงและกรมให้เสนอรายงานที่ชี้ชัดให้เห็น

ถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อผู้หญิง	คำาแถลงงบประมาณทางเพศ	(Gender	

Budget	Statement:	GBS)	ปรากฏครั้งแรกในปีงบประมาณ	2005-2006	ของ

งบประมาณสหภาพ	(Union	Budget)	โดยมีการร้องขอสนับสนุนงบประมาณ	

10	ความต้องการ	และในปีงบประมาณ	2006-2007	มีการร้องขอสนับสนุน

งบประมาณ	24	ความต้องการจาก	18	กระทรวงและกรมของรัฐบาล	และรัฐ

อาณาเขต	และขณะนีม้หีน่วยงานด้านงบประมาณถกูจดัตัง้ขึน้ในองค์กรต่างๆ	กว่า	

50	กรม	และยังมีการตั้งหน่วยงานด้านเสริมสร้างศักยภาพเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

ต่างๆ	ด้วย	(Ministry	of	Women	and	Child	Development,	2007,	p.14)

ราวๆ	20	ปีท่ีผ่านมา	(ประมาณปี	1987)	กระบวนการวางแผนของ

อินเดียเร่ิมให้ความสำาคัญกับมิติทางเพศ	และมีการตั้งกองทุนสนับสนุนสำาหรับ 

ผูห้ญงิอย่างเป็นทางการครัง้แรกในแผนสตรปีี	1997-1998	แต่การจดัสรรทรพัยากร

ทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญงิจรงิๆ	เกดิขึน้ในแผนฉบบัทีเ่จด็	ต่อมาในแผนฉบบัทีแ่ปด	(1992-

1997)	ได้มีการหยิบยกประเด็นว่าด้วยการจัดให้มีเงินที่แน่นอนจากหน่วยงาน

พฒันาต่างๆเพือ่ผูห้ญงิ	กระทรวงการคลังได้ต้ังกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญขึน้มาในปี	2004	

และเป็นทีม่าของการจัดให้มหีน่วยจัดทำางบประมาณเกีย่วกบัเพศในหน่วยงานต่างๆ	

แผนฉบับที่เก้า	(1997-2002)	เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับ

รฐัจดัให้มกีารจดัสรรเงนิทนุหรอืผลประโยชน์ให้กบัผูห้ญงิไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	

(Ministry	of	Women	and	Child	Development,	2007,	p.24)

กรมงบประมาณ	กระทรวงการคลัง	(The	Department	of	expenditure,	

Ministry	of	Finance)	ได้ออกกฎสำาหรบัหน่วยจดัทำางบประมาณทางเพศ	(Gender	

Budget	Cell)	ในหน่วยงานต่างในวนัที	่8	มนีาคม	2007	และในเดอืนพฤษภาคม	

ปีเดียวกันนี้	มีทั้งสิ้น	51	กระทรวงและกรมท่ีต้ังหน่วยงานนี้ขึ้น	หน่วยนี้ถูกต้ัง

ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยเชื่อมประสานที่สำาคัญในการริเริ่มการทำางบประมาณที่คำานึง

ถึงมิติทางเพศภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง	บทบาทของ	GBC	ได้แก	่

ดำาเนินการริเริ่มการทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติทางเพศ	นำาร่องในการทบทวน
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งบประมาณและนโยบาย	ให้คำาแนะนำาและดำาเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้หญิงเพื่อประโยชน์ในการทำางบประมาณ	นโยบาย	และกฎหมาย	ให้คำาแนะนำา

ในการจัดทำางบประมาณท่ีคำานงึถงึมิตทิางเพศแก่หน่วยงาน	ดำาเนนิการวเิคราะห์

ประเมนิผลจากการทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติทิางเพศเพือ่การจดัทำางบประมาณ

และพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	(Ministry	of	Women	and	

Child	Development,	2007,	p.24)

2. กระบวนการจัดท�างบประมาณของอินเดีย

อนิเดยีมกีารวางแผนนโยบายและโครงการของกระทรวงและกรมต่างๆ	

เป็นแผน	5	ปี	เช่นเดียวกับแผนประจำาปี	สำาหรับขั้นตอนแรกของการทำาแผน	

คณะกรรมการวางแผน	(Planning	commission)	จะขอให้กระทรวงและกรมต่างๆ	

ตัง้กลุม่ทำางานขึน้มา	โดยกรมหนึง่อาจมมีากกว่าหนึง่กลุม่ทำางานกไ็ด้	กลุม่ทำางาน

นีป้ระกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงและกรมทีเ่ก่ียวข้อง	องค์กรพฒันาเอกชนและ

ผู้เชี่ยวชาญ	กลุ่มทำางานเองก็สามารถตั้งกลุ่มย่อยๆ	ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์นโยบาย

ในเชงิลกึ	ทีอ่าจรวมไปถงึการวเิคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ	การประเมนิว่านโยบาย

หรือโครงการตอบสนองกับความต้องการของผู้หญิงหรือไม่	กลุ่มทำางานย่อยนี้

ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะกับกลุ ่มทำางานใหญ่เพื่อจัดทำารายงานเสนอยัง

คณะกรรมการแผน

ขณะเดยีวกนั	คณะกรรมการแผนนีก้ต็ัง้คณะกรรมการระดบัสงูทีเ่รยีกว่า

Steering	Committee	ในแต่ละกรมเพื่อวิเคราะห์และจัดการอภิปรายเชิงลึกจาก

รายงานของกลุ่มทำางานของกระทรวงและกรมต่างๆ	และหลังจากนั้น	Steering	

Committee	ก็จะให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานของกลุ่มทำางานใหญ่กลับมา	และ

จากข้อเสนอแนะนี้เอง	กระทรวงและกรมต่างๆ	ก็จะคิดและจัดทำาแผน	5	ปีและ

แผนประจำาปีออกมา	ขั้นตอนจากนั้นเป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการแผน	

ระดบัแรกเป็นชัน้ทีป่รกึษา	จากน้ันเป็นชัน้เลขาธกิารสมาชกิ	และชัน้สดุท้ายเป็น

ระดบัสมาชกิ	ซึง่การพจิารณาแผน	5	ปี	และแผนประจำาปีชัน้สดุท้ายเป็นขัน้ตดัสนิใจ
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โดยคณะกรรมการการวางแผนโดยอิงกับงบประมาณของประเทศ	ดังนั้น	 

ในชั้นนี้จะสื่อสารเชื่อมโยงไปยังกระทรวงการคลังด้วย	ขณะที่งบประมาณกำาลัง

ถูกพิจารณาอยู่นี้	กรมต่างๆก็ทำาการจัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการต่างๆ	ด้วย

จากนัน้คณะกรรมการแผนกจ็ดัทำาแผนรายจ่ายพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ

ต่อกระทรวงการคลงั	และกระทรวงการคลังจะประมาณการทรพัยากรทีส่ามารถ

จัดสรรได้และข้อมูลต่างๆ	กลับมายังคณะกรรมการการวางแผน	โดยทั่วไปแล้ว

ทรพัยากรทีส่ามารถจดัสรรได้จะน้อยกว่ารายการค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไว้	และ

คณะกรรมการการวางแผนกจ็ะดำาเนนิการตดัแต่งและจดัสรรการกระจายการใช้

จ่ายใหม่ให้กบักระทรวงและกรมต่างๆท่ีเสนอมา	ซ่ึงกระทรวงและกรมต่างๆ	ก็จะ

กระจายค่าใช้จ่ายทีไ่ด้มาไปยงัหน่วยต่างๆของตนเอง	ในขัน้ของการกระจายค่าใช้จ่าย 

กลับไปนี้	กระทรวงและกรมต่างๆ	ก็ควรต้องคำานึงถึงมิติทางเพศและไม่ทำาให้

งบประมาณที่คำานึงถึงความเท่าเทียมทางเพศเปลี่ยนไปมากนัก	การจัดสรร 

งบประมาณใหม่นีข้ึน้กบักระทรวงและกรมต่างๆตดัสนิใจเองเรยีกว่า	งบประมาณ

การ	(budget	estimates)	สำาหรับแผน	5	ปี	

สำาหรบัแผนประจำาปี	คณะกรรมการแผนจะให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อเสนอ

แผนประจำาปี	กระทรวงและกรมต่างๆกจ็ะประมาณการความต้องการ	ศกัยภาพ	

และพนัธกจิของหน่วยงานทีเ่รยีกว่า	“Statement	of	Budget	Estimates”	(SBE)	

ค่าใช้จ่ายตามแผนนี้จะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในแผนอย่าง	เงินเดือน	ค่าจ้าง	

และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	และคณะกรรมาธกิารแผนจะมกีารประชมุร่วมกบักระทรวงและ

กรมต่างๆ	เกีย่วกบั	SBE	และเสนอเอกสารทีร่วบรวมมาให้กบักระทรวงการคลงั	

และกระทรวงการคลังก็จะแจ้งกลับงบประมาณที่สนับสนุนได้เช่นเดียวกับกรณี 

งบประมาณตามแผน	5	ปี	คณะกรรมการแผนกแ็จ้งงบประมาณทไีด้รบัจดัสรรแก่

หน่วยงานต่างๆให้จดัทำางบประมาณการ	(budget	estimates)	สำาหรบัแผนประจำาปี 

และงบประมาณการนี้จะถูกรวมเข้าไปในเอกสารงบประมาณซึ่งจะถูกนำาเสนอ

ต่อรฐัสภาโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัทกุวนัที	่28	กมุภาพนัธ์ของทกุปี
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ก่อนการอนมัุติงบประมาณ	คณะกรรมาธกิารสามญัของรฐัสภาจะอภปิราย

งบประมาณของกระทรวงและกรมต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะ	ในขั้นตอนนี้เป็น

ช่วงโอกาสหนึง่ทีส่มาชกิรฐัสภาจะสอบถามถงึความเชือ่มโยงด้านงบประมาณกบั

มิติทางเพศ	และเจ้าหน้าที่ผู้ตอบคำาถามเองก็จะสามารถช้ีแจงเก่ียวกับโครงการ

หรือแผนการทำางานที่จะส่งเสริมต่อความเท่าเทียมทางเพศ

นอกจากขัน้ตอนการจดัทำาและพจิารณางบประมาณท่ีจะสามารถหยบิยก

ประเดน็เรือ่งการจัดทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติทิางเพศได้แล้วการนำางบประมาณ

ไปใช้และการตดิตามกจ็ะทำาให้ทราบได้ว่าการดำาเนนิการของรฐัมีการคำานงึถึงมิติ

ทางเพศหรอืไม่	ซึง่กระทรวงและกรมต่างๆอาจมกีารจดัทำารายงานผลงบประมาณ

ควบคู่ไปกับรายงานประจำาปี	และรายงานเหล่านี้จะถูกเสนอต่อรัฐสภาเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป	

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	–	ธันวาคมของทุกปี	เป็นช่วงที่กระทรวงและ

กรมต่างๆจะทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	และ

เมื่อถึงปลายปีงบประมาณกระทรวงและกรมต่างๆก็จะรายงานการใช้เงินต่อ

คณะกรรมการการวางแผน	จากน้ัน	เป็นการตรวจสอบงบประมาณโดย	The	

Comptroller	and	Auditor	General	(CAG)	จะศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ

และรายงานต่อกระทรวงและกรมต่างๆ	แต่ละหน่วยงานจะต้องตอบข้อเสนอแนะ

ของ	CAG	และ	CAG	จะตรวจสอบคำาชี้แจงของหน่วยงานอีกครั้ง	ภายหลังการ

ตรวจสอบงบประมาณแล้วงบประมาณส่วนนีจ้ะเป็นรายงานงบประมาณทีใ่ช้จรงิซึง่

ถกูเสนอต่อรฐัสภาเป็นลำาดบัต่อไป	รายงานงบประมาณแต่ละปีประกอบด้วยข้อมลู

ประมาณการ	3	ชุด	ได้แก่	ประมาณการงบประมาณในปีต่อไป	ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา	และภาพรวมการใช้งบประมาณที่ตรวจสอบแล้วในสองปี

ที่ผ่านมา	

สำาหรับองค์ประกอบของงบประมาณรัฐบาลอินเดียมี	2	ส่วน	ได้แก่	

กองทนุรวม	(Consolidated	Fund)	และบญัชสีาธารณะ	(the	Public	Account)	
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กองทนุรวมเป็นเงนิทีไ่ด้มาจากภาษแีละต้องได้รบัอนมุตัจิากรฐัสภา	งบประมาณ

ส่วนน้ีจะเสนอสิง่ทีร่ฐับาลคาดหวงัผลทีจ่ะได้รับ	แผนการใช้จ่ายเงนิจากกองทนุรวม 

ขณะทีบ่ญัชสีาธารณะนัน้เป็นเงนิทรีฐับาลนำามาใช้เหมอืนกบัรฐับาลเป็นนายธนาคาร 

แต่รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของเงินนั้น	เช่น	กองทุนพนักงานซึ่งถูกนำามาใส่ไว้ในบัญชี

สาธารณะ	ซึง่งบส่วนนีถ้กูเสนอต่อรฐัสภาแต่รฐัสภาไม่มอีำานาจตดัสนิใจเกีย่วกบั 

เงินส่วนนี้

3. กรณีศึกษาการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงมิติทางเพศในอินเดีย

ก�รจัดทำ�งบประม�ณที่คำ�นึงถึงมิติท�งเพศในภ�คเกษตรกรรม

ตามนโยบายเกษตรกรรมปี	2000	ให้ความสำาคัญกับบทบาทผู้หญิง 

ในภาคเกษตรกรรม	ที่ระดับรัฐมีการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ 

ร้อยละ	30	แก่ผู้หญิงในภาคการเกษตร	ได้แก่	การเสริมสร้างศักยภาพ	การให้

สินเชื่อ	และการยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี	ส่วนที่ระดับ

รฐับาลกลางได้มกีารจดัตัง้ศนูย์ทรพัยากรสตรใีนภาคการเกษตรแห่งชาต	ิ(National	

Gender	Resource	Centre	in	Agriculture:	NGRCA)	เพือ่ให้การช่วยเหลอืและ

คำาแนะนำาแก่รัฐต่างๆ	นอกจากนี้	กระทรวงเกษตรกรรมได้ริเร่ิมโครงการต่างๆ	 

เพื่อผู้หญิง	เช่น	โครงการขยายการเกษตรโดยมีการสนับสนุนงบประมาณ 

ร้อยละ30	แก่ผูห้ญิงในภาคการเกษตร	การสำารองทีน่ัง่ร้อยละ	25	สำาหรับผู้หญงิ

ให้เข้าอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมอินทรีย์

ก�รจัดทำ�งบประม�ณที่คำ�นึงถึงมิติท�งเพศในประเด็นก�รแก้ปัญห�

ภ�วะโลหิตจ�ง

หญิงตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ	50	ในอินเดียประสบปัญหาภาวะ 

โลหิตจาง	แม้ว่าการดำาเนินโครงการควบคุมภาวะโลหิตจางแห่งชาติจะมีการ

ดำาเนนิการเพิม่ตวัยาเพือ่ป้องกนัภาวะโลหติจางแต่ปัญหายงัคงอยู	่เพราะแท้ท่ีจริง

แล้วภาวะโลหิตจางน้ันตดิตวัมาแต่เกดิจากมารดาทีไ่ม่ได้รบัสารอาหารทีเ่พยีงพอ 
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ตามหลักโภชนาการอย่างเช่นผักใบเขียวและผลไม้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	

3	เดอืนสดุท้ายของการต้ังครรภ์	ดงันัน้	การแก้ปัญหาภาวะทพุโภชนาการจงึเกดิขึน้

แต่เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากในทางปฏิบัติเพราะผู้หญิงไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น

เนือ่งจากสามแีละลูกไม่ชอบรบัประทานและอาหารเหล่านัน้กเ็กบ็รกัษาไว้ได้ไม่นาน

กรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึได้ดำาเนนิการให้มีผูห้ญงิบรโิภคอาหารเหล่านัน้

โดยจดัให้มกีารประชมุเพือ่เน้นให้เหน็ความสำาคญัของการบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่า	

ทำากิจกรรมสวนครัว	สาธิตการทำาอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าจากผักใบเขียว

ซึ่งมีราคาไม่แพง	มีรสชาติอร่อย	ทำาได้รวดเร็ว	และมีการเตรียมรายการอาหาร	

100	รายการจากผักใบเขียวแบบย่อเป็นภาษาท้องถิ่น

นอกจากนี	้ยงัมตีวัอย่างโครงการหรือการดำาเนนิงานท่ีเกดิจากการจัดทำา

งบประมาณทีค่ำานงึถงึมติทิางเพศของหน่วยงานรฐัในอนิเดยี	ได้แก่	(Ministry	of	

Women	and	Child	Development,	2007,	p.27)

•	 กระทรวงการคลังโดยมกีารให้หน่วยงานต่างๆ	เพิม่ช่องผลลพัธ์

ที่เกี่ยวกับผู้หญิงในรายงานผลงบประมาณ	

•	 กระทรวงสวสัดกิารสุขภาพและครอบครัวท่ีมโีครงการประกนั

สขุภาพของผูห้ญงิในกรณทีีไ่ม่อาจเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพได้	

•	 คณะกรรมการการวางแผน	ได้เสนอให้รฐัต่างๆนำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติทางเพศไว้ในกระบวนการวางแผนของรัฐ	

•	 กระทรวงการต่างประเทศ	มีการจัดตั้งการช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงทีสำาหรับผู้หญิงที่ทำางานในต่างประเทศ	

•	 กระทรวงมหาดไทย	ได้จดัตัง้สถานตีำารวจผูห้ญงิและจดุให้การ

ช่วยเหลือเด็กทุกสถานี	และจัดอบรมเกี่ยวกับมิติทางเพศ

ให้กับตำารวจ	

•	 กระทรวงการพัฒนาชนบท	มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

การถือครองท่ีดินและศกึษาประสทิธภิาพการทำางานของผูห้ญงิ
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ในโครงการลุ่มนำ้า	มีการติดตามและสนับสนุนสิ่งอำานวย 

ความสะดวกตามกฎหมายประกันการว่างงานในชนบท	

•	 กระทรวงเทคโนโลยข่ีาวสาร	ได้จดัการอบรมสำาหรบัเดก็ผูห้ญงิ 

ในโครงการนำาร่อง	Banasathali	Vidhyapith	เพือ่การพฒันา

คณุภาพชวิีตและร้อยละ	30	ของเดก็เหล่านัน้ได้มกีารจดัต้ัง

ร้าน	IT	

•	 กระทรวงการพัฒนาชนบท	จัดให้มีศูนย์ดูแลสุขภาพและ 

ศูนย์มารดาสำาหรับผู้หญิง

•	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีการสนับสนุนให้ 

นักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงได้ทำางานที่บ้านได้	

2.4.3 การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติทำางเพศ
ในประเทำศอินโดนีเซีย

1. ภาพรวมและความเป็นมาก่อนการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึง 

มิติทางเพศในประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอนิโดนเีซยี	เป็นประเทศท่ีมปีระชาชนมากเป็นอนัดบัท่ี	4	ของ

โลก	มีจำานวนท้ังสิ้น	252.8	ล้านคน	โดยพบว่ามีอัตราของผู้หญิงเกือบครึ่งของ

ประชากรทัง้หมด	(ร้อยละ	50.3	เป็นผูช้าย	ในขณะที	่ร้อยละ	49.7	เป็นผูห้ญงิ)	

(World	Population	Review,	2014)	ซึ่งนับว่าเป็นจำานวนที่ใกล้เคียงกันมาก	 

แต่อย่างไรกต็าม	เมือ่เทยีบจากสดัส่วนของหญงิชายแล้ว	การมส่ีวนร่วมและการ

เป็นตัวแทนของผูห้ญงิในการทำางานระดบัชาต	ิและระดบัท้องถิน่ยงันบัว่าเป็นจำานวน

ทีน้่อยอยูม่าก	แม้รฐัธรรมนญูของประเทศอนิโดนเีซยี	ปี	1945	มาตรา	27	ได้ให้ 

การรับรองถึงสิทธิของพลเมืองทุกคนในกฎหมายและรัฐบาลโดยไม่มีข้อยกเว้น	

รวมถึงมีสิทธิในการทำางานและคาดหวังที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม	

แต่กย็งัพบว่ามช่ีองว่างในการเข้าถงึกระบวนการเหล่านัน้ระหว่างชายหญงิ	รวมถงึ 
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ผลประโยชน์ที่ได้รับด้วย	รวมถึงการยอมรับและความเข้าใจในเรื่องเพศสภาวะ

ของผูห้ญงิเองทีย่งัเป็นปัญหา	อกีทัง้การอยูใ่นสภาพวฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	และ

ค่านิยมเดิมๆ	ของสังคมนั้นยังเป็นอุปสรรคสำาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้หญิง	

รปูแบบการปกครองของอนิโดนเีซยีตามกฎหมายฉบับที	่22/25	ปี	1999	

และ	32/33	ปี	2004	ได้มอบอำานาจและความรบัผดิชอบระดบัการปกครองของ	

Kota/Kabupaten	เทยีบเท่ากับเมือง	และเขต	ข้าราชการปฏิบตัหิน้าท่ีภายใต้ผู้นำา

การปกครองส่วนท้องถิ่น	ตามกฎหมายกระจายอำานาจ	22/25	ปี	1999	จังหวัด

ได้รบัการกระจายอำานาจทีน้่อยมาก	แต่ในปี	2004	กฎหมายฉบบัที	่32/33	กไ็ด้รบั

อำานาจเพิ่มมากขึ้นในการดูและประสานงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โครงสร้างการปกครองของอินโดนีเซียมีทั้งแบบหน่วยงานราชการที่มีโครงสร้าง

ชดัเจนและหน่วยงานกึง่ราชการ	ต้ังแต่รฐับาลกลางจนถงึระดบัหมูบ้่าน	ซึง่แต่ละ

หมู่บ้านจะมีสภาหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้าน	โดยมีลำาดับขั้นดังนี้

ภาพ 2.2 แสดงล�าดับขั้นการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย

รัฐบาลกลาง

ระดับมณฑล

นคร	(Kota)

อำาเภอ	(Kecamatan)

ตำาบล	(Kelurahan)

จังหวัด	(Kabupatan)

อำาเภอ	(Kecamatan)

หมู่บ้าน	(Desa)
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สำาหรับการปกครองของรัฐบาลกลางมีการจัดระบบบริหารราชการใน 

รปูแบบกระทรวงทัง้หมด	34	กระทรวง	และกระทรวงประสานงานอีก	4	กระทรวง	

โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรง	ได้แก่	กระทรวงส่งเสริมบทบาทสตรี

และคุ้มครองเด็ก	

อนิโดนเีซยีได้ให้สตัยาบนัในอนสุญัญาระหว่างประเทศทีส่ำาคญัๆ	ได้แก่	

ในปี	1952	ได้เข้าร่วมกบั	UN	และออกพระราชบญัญตัฉิบบัที	่68/1958	เกีย่วกบั 

สิทธิทางการเมืองของผู้หญิง	ในการที่จะออกเสียง	เลือกตั้ง	และดำารงตำาแหน่ง

ในภาครัฐ	ในปี	1957	ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO	no.100)	

เกีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัในการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างชายหญงิในงานทีม่คีณุค่า 

เท่าๆ	กัน	และในปี	1984	อินโดนีเซียได้มีการให้สัตยาบันในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(The	

Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	

Women:	CEDAW)	โดยรัฐมนตรีทีมี่บทบาทเกีย่วกบัผูห้ญิงได้นำาเข้าไปปฏบิติัใน

ระดบัชาตด้ิวย	ซึง่ถอืว่าเป็นชาตแิรกของภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	ทีก่่อตัง้หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ	

ในปีต่อๆ	มา	ได้นำาแนวทางการสร้าง	สิทธิ	ความเท่าเทียมกันเข้าสู ่

นโยบายรัฐในปี	1998	และ	1999	ด้วยข้อความที่ว่า	“ผู้หญิงเป็นพลเมืองและ

เป็นทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา	มีสิทธิเท่าเทียมกัน	มีหน้าที่และโอกาส 

เทยีบเท่าผูช้ายในการดำาเนินชีวติและการพฒันาทัง้หมด”	จนกระทัง่ปี	2000	ได้มี 

การประกาศใช้คำาสั่งของประธานาธิบดี	ฉบับที่	9	เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ

เสมอภาคระหว่างหญงิชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาระดบัชาต	ิต่อกระทรวง

ต่างๆ	หน่วยงานราชการ	และส่วนท้องถ่ินให้ปฏิบัติตาม	ซ่ึงหลายๆ	หน่วยงาน

ได้เริ่มดำาเนินตามแผนการพัฒนานี้	ดังจะเห็นได้จาก	โครงการพัฒนาระดับชาติ 

ระหว่างปี	2000-2004	ซึ่งมีถึง	19	โครงการที่มีการพิจารณาประเด็นหญิงชาย 

เข้าไปด้วย	อีกทั้งมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ	ไป	(Ministry	of	National	 

Development	Planning	/	National	Development	Planning	Agency,	2012)	
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นอกจากน้ี	อินโดนีเซียยังมีแนวทางในการเสริมสร้างความเสมอภาค

ของหญิงชายผ่านกฎหมาย	ฉบับที่	17/2007	ว่าด้วยแผนการพัฒนาระยะยาว

แห่งชาติ	(RPJPN)	ระหว่างปี	2005-2025	โดยใน	5	ปีแรก	ได้ระบุให้ความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นหนึ่งในกระแสหลักของโครงการพัฒนาท้ังหมด	

ในหลกัธรรมาภบิาล	และในการพฒันาทีย่ัง่ยนื	หลงัจากนัน้	ในปี	2007	ได้ทำาการ

วเิคราะห์มติหิญิงชายในแผนการพฒันาเพือ่ประเมนิผลการนำาหลกัความเสมอภาค

ไปใช้ในกระทรวงและหน่วยราชการต่างๆ	ซึง่ผลพบว่ามคีวามก้าวหน้าในทกุหน่วยงาน

แต่ในด้านทศันคตคิวามเท่าเทยีมกนัทางเพศยงัไม่ได้ถกูนำาไปประยกุต์ในกระบวนการ

พฒันา	ท้ังระดบัชาตแิละท้องถ่ิน	และอกี	5	ปีต่อมาของแผนฯ	(2010-2014)	ความ

เท่าเทียมกนัในมติหิญงิชายได้ถกูนำามาใช้ในการพฒันาระดบัชาต	ิและขยายไปใน

ส่วนของการบงัคบัตามขอบข่ายการทำางาน	โดยเริม่ต้นทีค่ำาสัง่ของประธานาธบิดี	

(Inpres)	เพื่อให้เกิดการยอมรับตามกฎหมาย	

2. การจัดท�างบประมาณในประเทศอินโดนีเซีย

ปีงบประมาณของอนิโดนเีซยีเริม่ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	

แบ่งเป็น	2	ทาง	คือ	กระบวนการจัดทำาแผนจากหน่วยงานระดับล่างสู่ระดับสูง	

หรือเรียกว่า	Musrenbang	และจากระดับสูงสู่ระดับล่างในทุกระดับขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่ถกูกำาหนดตามกฎหมายฉบบัที	่17/2003	และ	25/2004	

โดยกระบวนการเหล่านี้ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์	5	ปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำาเนินการโดยกองแผนงานฯ	และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการด้วย

กระบวนการจดัทำาแผนฯ	และงบประมาณเริม่จากกองแผนงานฯ	(Bapeda)

จดัทำาเอกสาร	“กรอบการทำางานด้านเศรษฐกจิส่วนภมูภิาค”	(Kerangka	Ekonomi	

Daerah)	ประกอบด้วยรายได้และรายจ่ายของโครงการในปีงบประมาณทีผ่่านมา	

กจิกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยต้องอ้างถงึแผนพฒันาฯ	กลางปี	และ

แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	อีกทั้งกิจกรรมทั้งหมดต้องสัมพันธ์กับการบริการ
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สาธารณะ	และมีการอภิปรายในการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม	(Forum	

Musrenbang)	โดยกจิกรรมทีก่ล่าวมาจะจดัข้ึนในเดอืนมกราคม	หลงัจากนัน้จะมี

การรวบรวมและเสนอไปในระดบัตำาบลซ่ึงจะมคีณะกรรมการของ	Musrembang	

committee	of	Kecamatan	ทำาหน้าทีใ่นการรวบรวมแผนพฒันาท้องถิน่ทีม่าจาก

หมู่บ้านและทำาการคดักรองแผนกจิกรรมเพ่ือกำาหนดความสำาคัญและความเร่งด่วน

ของปัญหาและการจัดทำาโครงการ	งบประมาณ	โดยคณะกรรมการในระดับนี้จะ

ประกอบไปด้วย	ตัวแทนจากผู้นำาชุมชนในระดับหมู่บ้าน	กลุ่มประชาสังคมหรือ

องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่	ตัวแทนของสมาชิกสภาท้องถิ่น	ตัวแทนของ

ข้าราชการในท้องถิน่	เป็นต้น	หลงัจากนัน้	ในเดอืนมนีาคมจงึส่งแผนพฒันาท้องถิน่

ไปยงัระดบัอำาเภอ	(Regent	or	Kabupaten	called	“Musrembang	Kabupaten”)	

โดยจะต้องมกีารรวบรวมและส่งให้ทางฝ่ายผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ 

เพื่อทำาหน้าที่ในการปรับแก้	พิจารณา	เห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยแผนกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและแผนงบประมาณท้องถิ่น	

แต่อย่างไรก็ตาม	บางท้องถิ่นสามารถตัดสินใจจัดสรรงบบางส่วนในช่วงนี้ได้เลย	

ในเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	โครงการทั้งหมดจะถูกเสนอมาจาก

ท้องถิ่นต่างๆ	Local	Government	Technical	Department	หรือ	Satuan	Kerja	

Perangkat	Daerah	(SKPD)	จะจดัรปูแบบให้สอดคล้องกนั	โดยเขยีนในฟอร์มชือ่ 

แผนการทำางานส่วนท้องถิ่น	(Local	Government	Workplan	หรือ	Rencana	

Kerja	Pemerintah	Daerah:	RKPD)	หลงัจากนัน้	อกี	2	เดอืนถดัมา	มกีารเตรยีม 

ร่างนโยบายงบประมาณทัว่ไปของงบประมาณประจำาปี	(General	Budget	Policy	

of	Annual	Budget)	โดยมฐีานมาจากแผนการทำางานส่วนท้องถิน่	จากนัน้จดัลำาดบั 

ความสำาคัญแบบคร่าวๆ	และงบประมาณขั้นสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน	และ

ร่างแผนการทำางานของท้องถิ่นต่างๆ	โดยอ้างถึงลำาดับความสำาคัญกับจำานวน 

งบประมาณทีก่ำาหนดแล้ว	จากนัน้จงึเตรยีมงบประมาณประมาณการในแผนการ

ดำาเนนิงานและส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในเดอืนกนัยายน	จงึรวบรวม

แผนงบประมาณและการดำาเนนิงานทัง้หมด	และในเดอืนถดัไป	คณะกรรมาธิการ

งบประมาณสรุปร่าง
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ทั้งนี้	ในการจัดทำางบประมาณขั้นสุดท้าย	(Draft	Budget:	RAPBD)	

จดัทำาโดย	Executive	Budget	Committee	สำาหรบังบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนนิ

กิจกรรม	และ	Local	Government	Agency	for	Financial	Management	(Badan	

Pengelola	Keuangan	Daerah	:	BPKD)	สำาหรับงบประมาณด้านบคุลากร	ร่วมกบั

ผ่ายเลขานุการส่วนภูมิภาค	หลังจากนั้น	อปท.	เตรียมร่าง	พรบ.	ส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับร่างงบประมาณฯ	เพื่อที่ให้สภาประชาชนระดับท้องถิ่น	(Regional	

People’s	House	of	Representatives	:DPRD)	รับรอง	ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีการอภิปรายในสภาฯ	ในเดือนพฤศจิกายน	และประกาศ

ออกมาเป็นพระราชบัญญัติ	จากนั้นในเดือนสุดท้ายจึงนำางบประมาณที่จัดสรร

แล้วไปดำาเนินการในต่อไป	ดังภาพสรุปวงจรการจัดทำางบประมาณประจำาปีของ

ประเทศอินโดนีเซีย	ต่อไปนี้

แผนภาพ 2.3 แสดงวงจรการจัดท�างบประมาณประจ�าปของประเทศอินโดนีเซีย

พัฒนาจาก	Ahmad	and	Weiser,	2006

กÒ
รป

ระ
กÒ

ศ พ
รบ.

กÒรจดัท� แผนำ

ระดับหมู่บ้านนำางบประมาณไปใช้

ระดับตำาบล

ระดับอำาเภอ

ระดับจังหวัด

รัฐบาลกลาง

		ร่างแผนฯท้องถ่ิน
	(KUA)

ร่างงบฯ	นโยบาย
สาธารณะ	(KUA)

ร่างแผนงบฯ	และ
แผนการทำางาน

ร่างงบฯ	ประจำาปี
ส่วน.........

อภิปรายร่างงบฯ	
ประจำาปี

ประกาศ	พรบ.
งบฯ	ประจำาปี

รวบรวมแผน

จัดทำา	Agreement	Note

ประชุมคณะกรรมการ			
		SKPD
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สำาหรบัการคลงัท้องถิน่ก่อนการออกกฎหมายการกระจายอำานาจ	พบว่า	

การปกครองส่วนท้องถิน่ไม่ค่อยมบีทบาทด้านการเงนิการคลงัเท่าไรนกั	เนือ่งจาก

ส่วนกลางเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรเงนิอดุหนนุการดำาเนนิงานของท้องถิน่เอง	ซ่ึงแบ่ง

งบนีอ้อกเป็น	2	รปูแบบคอื	เงนิถ่ายโอนเพือ่การพฒันาทัว่ไป	(Instruksi	Presiden 

หรือ	Inpres)	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ	และ	เงินอุดหนุนเพื่อการ

ปกครองตนเองของท้องถิ่น	(Subsidi	Daerah	Otonomi	หรือ	SDO)	ส่วนใหญ่

เป็นจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่เมือ่มกีารบงัคบัใช้กฎหมายฉบบัที	่25/1999	และตามด้วยกฎหมาย

ฉบับที่	33/2004	มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านการคลังของท้องถิ่น	โดยระบุ

ถึงแหล่งที่มาของรายได้	2	ช่องทาง	ประกอบด้วย	เงินรายได้จากภายในท้องถิ่น	

(Pendapatan	Asli	Daerah	หรือ	PAD)	เช่น	ภาษีท้องถิ่น	ภาษียานพาหนะใน

ท้องถิ่น	ผลกำาไรจากกิจการของท้องถ่ิน	เงินส่วนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้เก็บและนำามาใช้จ่ายได้เอง	ไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลาง	และเงินถ่ายโอนจาก

ส่วนกลาง	(Dana	Penyeimbang)	ทั้งในระดับมณฑลและระดับจังหวัดและนคร	

โดยกฎหมายฉบับนี้กำาหนดว่าเงินรายได้ของรัฐอย่างน้อยร้อยละ	25	จะต้องถูก

จัดสรรให้แก่ท้องถ่ิน	เงนิท่ีส่วนกลางถ่ายโอนให้ท้องถิน่แบ่งได้อกีเป็น	2	ประเภท

ใหญ่ๆ	คือ	เงินก้อนอุดหนุน	(แบ่งเป็น	เงินถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป	และ	

เงินถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	โดยส่วนกลางเป็นผู้กำาหนดเพื่อให้คล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)	และ	เงินปันส่วนจากรายได้ของรัฐบาลเพื่อให้

เห็นภาพชัดเจนขึ้น	จึงได้แสดงองค์ประกอบดังภาพต่อไปนี้
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ภาพ 2.4 แสดงที่มาของรายได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเทศอินโดนีเซีย

3. กรณศึีกษาการจัดท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติทิางเพศในประเทศ

อินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนในการตัดสินใจในการ

กำาหนดนโยบายและจัดทำางบประมาณ	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิง

และคนยากจน	โดยในปี	2009	การวางแผนและการจดัทำางบประมาณโดยคำานงึ

ถงึมติหิญิงชาย	(Gender	Responsive	Planning	and	Budgeting:	GRPB)	ได้มี

การริเริ่มโดยคณะกรรมการดำาเนินการและทีมเทคนิคผ่านบัญญัติของกระทรวง

วางแผนการพัฒนาแห่งชาติ	(National	Development	Planning	Agency	หรือ	

BAPPENAS)	ฉบับที่	Kep.30/M.PPN/HK/03/2009	จากนั้น	กระทรวงการคลัง

จึงได้นำามาใช้บ้าง	โดยประกาศในข้อบังคับทางการคลังฉบับที่	119/2009	และ

ที่มาของรายได้ท้องถิ่น

เงินรายได้จากภายใน เงินถ่ายโอนจากส่วนกลาง

เงินก้อนอุดหนุน เงินปันส่วนจากรายได้ของรัฐบาล

เงินถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เงินถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
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ปรับใหม่เป็น	PMK	ฉบับที่	104/2010	และในปัจจุบันใช้ฉบับที่	93/2011	ทั้งนี	้ 

ในแต่ละฉบับได้กำาหนดเงื่อนไขว่ากระทรวงและหน่วยงานราชการนั้นๆ	ต้องมี

การนำาหลัก	GRPB	ไปใช้ในวงจรการจัดทำางบประมาณและการวางแผนทั้งใน

ระดับชาติและระดับภูมิภาคด้วยโดยการวิเคราะห์งบประมาณในมิติหญิงชาย

และมีการใช้เอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการคำานึงถึงมิติหญิงชายซึ่งมุ่งหวังให้เกิด 

ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของพลเมืองอินโดนีเซียทุกคนทั้งหญิงและชาย	

ทัง้นี	้GRB	ได้ถูกนำาปรับใช้กับหน่วยงานนำาร่อง	7	แห่ง	ได้แก่	กระทรวง

การวางแผนการพฒันาระดับชาต	ิกระทรวงเกษตร	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวง

สาธารณสุข	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงการคลัง	และ	กระทรวงส่งเสรมิบทบาท

สตรีและคุ้มครองเด็ก	ตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่	119/PMK	02/2009

ในปี	2010	–	2014	ประเด็นนี้กลายเป็นหนึ่งในสามของยุทธศาสตร์

ชาต	ิในแผนการพัฒนาฯ	กลางปี	โดยแผนนีก้ำาหนดว่าต้องมกีารวเิคราะห์ข้อมลู

โดยแยกหญงิชาย	และมตีวัชีวั้ดจำาแนกตามเพศด้วย	เพือ่พจิารณาว่าทัง้หญงิและ

ชายได้รบัประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกันหรอืไม่	สำาหรบัหน่วยงานทีม่ส่ีวนในการเร่ง

ให้เกดิการวางแผนและจดัทำางบประมาณโดยคำานงึถงึมติหิญงิชาย	คอื	กระทรวง

การวางแผนการพัฒนาระดับชาติ	(National	Development	Planning	Agency	

หรอื	BAPPENAS)	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการคลัง	และ	กระทรวงส่งเสริม 

บทบาทสตรแีละคุม้ครองเดก็	โดยออกเป็นหนังสอืเวียนเก่ียวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

ด้านการนำามติหิญงิชายเป็นกระแสหลกัของการพฒันาผ่านการวางแผนและการ

จดัทำางบประมาณโดยคำานงึถึงมติหิญงิชาย	และยงัออกกฎเป็นแนวทางการดำาเนนิ

การให้กับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ	ด้วย

สำาหรบันโยบายหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนและการจดัทำา

งบประมาณโดยคำานึงถึงมิติหญิงชาย	ได้แก่	กฎหมายฉบับที่	17/2003	ว่าด้วย

การคลังของประเทศ,	กฎหมายฉบับที่	25/2004	ว่าด้วยระบบการวางแผนการ

พฒันาชาต	ิคำาสัง่ของประธานาธบิด	ีฉบบัที	่9/2000	ว่าด้วยการนำาเอามิตหิญงิชาย 
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เป็นกระแสหลกัของการพฒันาชาต	ิและ	คำาสัง่ของประธานาธบิด	ีฉบบัที	่3/2010	

ว่าด้วยแผนการพฒันาทีเ่ท่าเทยีมกัน	เป็นต้น	(Ministry	of	National	Development

Planning,	2012)	โดยนโยบายหรือแผนการยุทธศาสตร์ท่ีนำาหลัก	GRB	ไปใช้	

ได้แก่	ด้านการบรรเทาความยากจน	การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน	เกษตรกรรม	

SMEs	การกดขีแ่รงงาน	การพฒันาชนบท	คณุภาพการศกึษา	สขุภาพ	สวสัดกิาร

และการป้องกันทางสังคม	การวางแผนครอบครัว	เป็นต้น	

ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยคำ�นงึถงึมติหิญงิช�ยด้�นก�รบรกิ�รส�ธ�รณสขุ

แรกเริม่	ผูห้ญงิอนิโดนเีซยีไม่มีสทิธทิีจ่ะเข้ารบัการบรกิารและได้รบัทราบ

ถึงข้อมูลด้านสาธารณสุข	แต่เม่ือมีการต้ังเป้าหมาย	MDGs	รัฐบาลอินโดนีเซีย	

(GOI)	ได้มีความเต็มใจที่จะให้สัญญาว่าจะปรับปรุงการเข้าถึงการบริการด้าน

สุขภาพท่ีมีคุณภาพ	อีกทั้งมีการนำาเอาหลัก	GRB	มาบังคับใช้ในการตั้งนโยบาย

ของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น	สำาหรับกระบวนการที่นำา	GRB	

ไปใช้เริ่มตั้งแต่การจัดทำานโยบายและการพิจารณาบนความเท่าเทียมกันทางเพศ	

ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่งบประมาณถูกจัดสรรอย่างไร	แต่หมายถึงใครจะเป็นคน

ได้รับประโยชน์	และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเพศในสังคมหรือไม่	ซึ่งต้อง

ใช้ข้อมูลที่แยกหญิงชายมาร่วมด้วย	

ในกรณีน้ี	องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศอินโดนีเซีย	ประกอบด้วย	

Rifka	Annisa,	PKBI	Yogyakarta,	WCC	Cahaya	Perempuan	Bengkulu,	LBH	

APIK	Jakarta,	Mitra	Perempuan	และ	Pattiro	Institut	ได้จัดทำาการประชุม

เชิงปฏิบัติการที่	ชา	และ	สุมาตรา	โดยจัดในระดับอำาเภอ	จุดประสงค์เพื่อทำาให้

ผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยการเปล่ียนแปลงนโยบายและ

งบประมาณให้มีการคำานึงถึงมิติหญิงชายซึ่งเน้นไปที่สุขภาพเป็นหลัก	(Uplift	

International,	2013)	
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ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยคำ�นึงถึงมิติหญิงช�ยด้�นก�รศึกษ�

กระทรวงศกึษาธกิารออกคำาสัง่เลขที	่84/2008	ว่าด้วยแนวทางการนำา

มิติหญิงชายมาใช้ในวงการการศึกษาในทุกระดับ	ตามข้อมูลพบว่าอัตราการ 

อ่านออกเขียนได้ของผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ	89.6	ในขณะที่ผู้ชายร้อยละ	95.6	

ซ่ึงรัฐบาลพยามที่จะลดอัตราการไม่รู ้หนังสือให้เป็นศูนย์	นอกจากนี้	พบว่า	 

เดก็ผูห้ญงิร้อยละ	13.5	ไม่ได้เรยีนอย่างเป็นทางการตัง้แต่อาย	ุ10	กว่า	ปี	ในขณะที่ 

เด็กผู้ชายร้อยละ	5.9	ซึ่งจากรายงานของ	CEDAW	(2010)	อธิบายสาเหตุ

ว่ามาจากการแต่งงานก่อนวัยอันควร	หรือ	การเป็นแรงงานในภาคการเกษตร	

และเด็กหญิงที่ท้องก็จะถูกไล่ออกจากโรงเรียน	ด้วยเหตุนี้	แผนยุทธศาสตร์ปี	 

ค.ศ.	2010	-	2014	และแผนพัฒนาระยะกลางระดับชาติปี	ค.ศ.	2010	-	2014	

จงึตัง้เป้าหมายว่าจะเพิม่อตัราการสมคัรเรยีนให้มากขึน้ทัง้ประถมและมธัยม	และ

ทำาให้ช่องว่างระหว่างหญิงชายแคบลง	

ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยคำ�นึงถึงมิติหญิงช�ยด้�นก�รเกษตร

ผูห้ญงิอนิโดนเีซยีจำานวนมากทำางานในภาคการเกษตร	ประมาณ	75%	

ของชาวนาที่ปลูกข้าวเป็นผู้หญิง	ผู้หญิงที่มีส่วนในการทำาประมง	ส่วนใหญ่เป็น

ภรรยาและสมาชิกครอบครัวของชาวประมง	ในขณะที่ผู ้ชายออกไปจับปลา	 

ผู้หญิงจะทำาหน้าที่คัดแยกและการตลาด	ดังนั้น	รัฐบาลจึงจัดการอบรมเพื่อฝึก

ทกัษะการเกษตร	การประมง	และป่าไม้	พร้อมทัง้สนบัสนนุเครือ่งมอืในการอบรม 

ผู้หญิงด้วย	เพื่อเพิ่มทักษะและทำาให้ผู้หญิงสามารถทำางานในภาคการเกษตรได	้

และได้ค่าจ้างที่เท่าเทียมกับชาย

ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยคำ�นึงถึงมิติหญิงช�ยด้�นก�รมีง�นทำ�

ผูห้ญงิส่วนใหญ่ทำางานทีไ่ม่เป็นทางการ	เนือ่งจากมโีอกาสในการหางาน

ทำาน้อยกว่า	รวมถงึมคีวามยดืหยุน่ในรปูแบบของงานทีน้่อยกว่าเช่นกนั	ทำาให้อตัรา

การไม่มีงานทำาของหญิงมากกว่าชายค่อนข้างสูง	เพราะผู้หญิงมักเลือกที่จะเป็น 

แม่บ้านมากกว่า	ซึ่งถือว่าเป็นการทำางานท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน	ด้วยเหตุน้ี	 
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รฐับาลจงึออกฎหมายแรงงาน	ฉบบัที	่13/2003	ว่าด้วยการกำาหนดเงือ่นไขการลา

เมื่อมีประจำาเดือน	(2	วันต่อเดือน)	ลาคลอด	(เดือนครึ่งก่อนและหลังคลอด)	

ลาแท้งบุตร	(เดือนครึ่ง)	และมีเวลาสำาหรับการให้นมบุตร	นอกจากนี้	ในปี	

ค.ศ.	2008	ด้วยความร่วมมอืระหว่างรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงส่งเสรมิบทบาทสตรี

และคุม้ครองเดก็	กระทรวงแรงงานและการย้ายถ่ินฐาน	และกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนดให้มีการสร้างสิง่อำานวยความสะดวกให้แก่ผูห้ญิงทีต้่องให้นมลกูในสถานที่

ทำางานทุกแห่ง	

กระทรวงต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องยังมีการดำาเนินงานโดยนำา	GRB	ไปปรับใช้	

ได้แก่	กระทรวงสิง่แวดล้อม	โดยออกหนงัสอืชือ่	“การเคลือ่นไหวของสตรใีนการ

ปกป้องสิ่งแวดล้อม”	และจัดอบรมการแยกขยะ	และโครงการ	3R	(Recycle,	

Reduce,	Re-use)	สำาหรบัผูห้ญงิโดยเฉพาะ	มกีารออกกฎหมายว่าด้วยการจดัการ

ภัยพิบัติ	(ฉบับที่	24/2007)	เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชน	และเตรียม

ความพร้อมหากประสบภัย	โดยในแผนการปฏบัิตกิารต้องเน้นถงึความสำาคญัของ

มติหิญงิชาย	และส่งเสรมิให้ผูห้ญงิมาเข้าร่วมการจดัการภยัพบิตันิี	้รวมถงึมสีทิธิ

ที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้	อินโดนีเซียยังมีการดำาเนินงานอื่นๆ	ได้แก่

•	 การให้การศึกษาแก่ผูห้ญงิ	เพือ่เปิดโลกทศัน์ให้กว้างขึน้	และ

เพิ่มบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ

•	 มโีปรแกรมการวางแผนครอบครวัทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ควบคมุ

อัตราการเกิดของเด็ก	เพื่อลดภาระในการดูแลของผู้หญิง

•	 ส่งเสรมิให้มกีารเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมให้มากขึน้	เพือ่

การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำางานมากขึ้น

•	 การเปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัว	โดยให้ผู้หญิงมีหน้าที่

รับผิดชอบด้านการเงินมากขึ้น
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•	 ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการ

ปกครองระดับต่างๆ	ทั้ง	ท้องถิ่น	ระดับชาติ	และนานาชาติ

จะเห็นได้ว่า	การขับเคลื่อน	GRB	ในต่างประเทศเพียง	2	ประเทศ 

ที่ยกตัวอย่างมานี้	ค่อนข้างมีความชัดเจน	เป็นเพราะได้มีการผลักดันประเด็น 

ดังกล่าวมาระยะหน่ึงแล้ว	ขณะท่ีในประเทศไทยมีการขับเคลื่อนประเด็นความ

เสมอภาคระหว่างหญงิชายมานานแล้วเช่นกนั	แต่การผลกัดนัประเดน็มติหิญงิชาย 

เข้าสูก่ารจดัทำางบประมาณยังถอืว่าอยู่ในช่วงเริม่ต้น	ทำาให้การจดัทำางบประมาณที่

คำานงึถงึมติหิญงิชายในประเทศไทย	ยงัไม่เห็นชดัเจนมากนัก	ซึง่การดำาเนินงานด้าน

การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	(Gender	Responsive	Budgeting	: 

GRB)	ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐอย่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์	ได้ให้ความรูด้้านการจดัทำา

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	(Gender	Responsive	Budgeting	:	GRB)	 

แก่เจ้าหน้าทีศ่นูย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย	(Gender	Focal 

Point:	GFP)	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนงาน

ของแต่ละหน่วยงาน	และได้ร่วมกับ	องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค 

ระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	ประเทศไทย	(UN	

Women	Thailand)	กับสถาบันพระปกเกล้า	จัดทำาโครงการ	Promoting	

Women’s	Empowerment	in	Thailand	through	Women’s	Leadership 

and	Gender	Responsive	Planning	and	Budgeting	(การเสรมิสร้างภาวะผู้นำา

ของผูห้ญิงและการวางแผนและจัดทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึสถานภาพหญงิชาย)	 

ซึ่งหนังสือนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของโครงการ	รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในส่วนบท 

ต่อไป
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บทที่ 3

กระบวนำการพัฒนำาหลักสูตร 
เพื่อการจัดท� งบประมาณที่ค� นำึงถึงมิติหญิงชายโดยใช้การ 
ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนำร่วม (Participatory Workshop)
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชาย	(Gender	Responsive	Budgeting:	GRB)	เริ่มขึ้นมาจากการศึกษา

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัมมุมองหญงิชาย	การจดัทำางบประมาณท่ีคำานึงถึงมิตหิญงิชาย

การขับเคลื่อนประเด็น	GRB	ในต่างประเทศและในประเทศไทย	ซึ่งการศึกษา

วรรณกรรมเหล่านัน้ได้ถกูนำาไปเป็นส่วนหนึง่ของเนือ้หาในหลกัสตูร	พืน้ฐานแนวคดิ

ดงักล่าวเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้มมีมุมองทีส่อดคล้องและรองรบั

ต่อ	GRB	อย่างไรกด็	ีการจดัทำางบประมาณเพือ่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั

จำาเป็นต้องใช้กระบวนการที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

ผูเ้ข้าอบรมได้แลกเปลีย่น	มคีวามเข้าใจถงึสภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิ

ของผู้รับประโยชน์จากการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงความเสมอภาคหญิงชาย	

ดังน้ัน	กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในลำาดับต่อไปจึงเป็นการนำากระบวนการมี

ส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้	โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

3.1 ภาพรวมกระบวนำการพฒันำาหลกัสตูรการจดัท�
งบประมาณที่ค�นำึงถึงมิติหญิงชาย 

ขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาหลกัสตูร	GRB	ทัง้หมด	มขีัน้ตอนดงันี้	

ขั้นที่	1	เป็นขั้นตอนของการวางแผน	เพื่อเตรียมข้อมูลสำาหรับการประสานงาน

ในข้ันที่	2	เน่ืองจากต้องมีการพูดคุยร่วมกันกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	

เช่น	องค์การบริหารส่วนตำาบล	หรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองท้องถิ่น	ขั้นต่อมา	

เป็นขั้นตอนท่ี	3	คือกระบวนการเก็บข้อมูลในพื้นที่	โดยจะมีการเก็บข้อมูลทั้ง

ในส่วนข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลแยกเพศ	แต่หากองค์การบริหารส่วนตำาบลไหน	

มีข้อมูลแยกเพศประเภทนี้อยู่แล้ว	อาจไม่จำาเป็นที่จะต้องทำาในส่วนของข้ันตอน

การเกบ็ข้อมูลก็ได้	ส่วนขัน้ตอนท่ี	4	เป็นขัน้ตอนของการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จาก
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การเก็บข้อมูล	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมหลักสูตร	เพื่อนำามาวางแผน	

พัฒนาและอบรมในพื้นที่นั้นๆ	ขั้นตอนที่	5	เป็นการวางแผนเพ่ือจัดเตรียมการ

ลงพืน้ที	่รวมถงึเพือ่จดัเตรยีมหลกัสตูรสำาหรับการอบรมในพ้ืนท่ี	ขัน้ท่ี	6	เป็นขัน้

ของการอบรมหลักสูตรในพ้ืนที่	เพ่ือนำามาพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

ขัน้ถดัมา	เป็นขัน้ที	่7	ขัน้ตอนของการสรปุผลการอบรม	ว่าการอบรมครัง้นีค้นใน

พื้นที่ได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน	หรือควรเพิ่มเติมเรื่องใดบ้างในหลักสูตร

ครั้งต่อไป	ส่วนขั้นต่อมา	เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการอบรม	ว่าทุกคนที่

เก่ียวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง	ข้ันสุดท้ายคือ	ขั้นตอนของการนำาไปปฏิบัติ

ใช้จรงิในพืน้ทีน่ัน้ๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อทุกคนอย่างเสมอภาค	ดงัสรปุให้เหน็

ได้อย่างชัดเจนตามภาพที่	3.1

 

ภาพ 3.1 แสดงขั้นตอนของกระบวนอบรมการท�างบประมาณ

ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชายทั้งหมด

วางแผน

ประสานงาน

เก็บข้อมูล
พื้นฐาน

วิเคราะห์
ข้อมูล

วางแผนการ
อบรม

นำาไปใช้จริง
โดย	อปท.

ประเมินผล
การอบรม

สรุปผล
การอบรม

อบรมตาม
หลักสูตร

-	ข้อมูลแยกเพศ
-	ข้อมูลพื้นฐาน
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ทัง้นีใ้นการจดัทำาหลักสตูรเพือ่สร้างความเข้าใจ	สำาหรบัท้องถ่ิน	จำาเป็น

ที่จะต้องมีการจัดทำาฐานข้อมูลชุมชน	โดยเป็นข้อมูลแยกเพศ	เพื่อให้สนองต่อ

ความต้องการของทกุคนในชมุชนอย่างเสมอภาคกนั	ในส่วนต่อไปเป็นการนำาเสนอ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่กรณีศึกษา	โดย	อบต.ฝายแก้ว	จ.น่าน	เป็นพื้นที่กรณีศึกษา

ซึง่สถาบนัพระปกเกล้าได้เข้าไปดำาเนนิการตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน	ประสานงาน

เกบ็ข้อมลูพ้ืนฐาน	และวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่นำามาใช้วางแผนการอบรม	แต่ไม่สามารถ

เข้าไปดำาเนินการต่อเพื่อให้การอบรมได้เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร	

จึงได้เปลี่ยนพื้นที่กรณีศึกษาอื่นที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในพื้นที่	จังหวัดน่าน	

ได้แก่	องค์การบรหิารส่วนตำาบลริม	นอกจากนี	้สถาบนัยงัได้ทดลองนำาหลกัสูตรนี้

ไปอบรมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อีกด้วย

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนำร่วมเพื่อ
จัดท�°านำข้อมูลชุมชนำ องค์การบริหารส่วนำต�บล
½ายแก้ว จงัหวดันำ่านำ

การจัดทำาฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญในกระบวนการจัดทำาแผนและชุมชน

จะเป็นผูใ้ห้ข้อมลูได้ดทีีสุ่ด	การจดัทำาฐานข้อมลูในพืน้ท่ี	องค์การบรหิารส่วนตำาบล

ฝายแก้วนี้	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำาฐานข้อมูลชุมชนและ

ทางองค์การบรหิารส่วนตำาบลจะได้มฐีานข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการวางแผน

ต่อไป	โดยกลุ่มเป้าหมายทีม่าเข้าร่วมในกระบวนการจดัทำาฐานข้อมลู	ได้แก่	ผู้นำา

ชุมชน	กลุม่แม่บ้าน	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน	ผู้นำาเยาวชน	สมาชิก

องค์การบรหิารส่วนตำาบล	ภาคประชาสงัคม	เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของทกุหมูบ้่าน

ในสัดส่วนหญิง/ชายใกล้เคียงกัน	จำานวนทั้งสิ้น	80	-	100	คน	ระยะเวลาของ

กระบวนการทั้งหมด	2	วัน	โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเทคนิคบัตรคำาเพื่อให้

ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้	
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ประเดน็ระดมสมองชดุที ่1	เป็นการเกบ็ข้อมลูพืน้ฐาน	และข้อมลูแยก

เพศของประชาชนในอำาเภอฝายแก้ว	จังหวัดน่าน	ได้แก่

1)		 กิจกรรมที่สมาชิกในครัวเรือนทำาแต่ละวัน	

2)		 กิจกรรมอยากทำาแต่ยังไม่ได้ทำา	

3)		 กิจกรรมที่ควรทำา	

4)		 อุปสรรคที่ทำาให้ทำากิจกรรมที่อยากทำาและควรทำาไม่ได้	

5)		 การลดอุปสรรคเพื่อให้ทำากิจกรรมที่อยากทำาและควรทำาได้	

โดยประเด็นที่	5	นี้จะมีการช่วยกันจัดลำาดับความสำาคัญ	

ประเด็นระดมสมองชุดที่ 2	เป็นการเก็บข้อมูลความต้องการของ 

ชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำาบลในปีที่ผ่านมา

1)		 โครงการในปีที่ผ่านมาที่รู้จัก

2)		 โครงการที่ชอบที่สุด

3)		 โครงการที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

4)		 โครงการที่คิดว่าน่าจะทำาได้ดีขึ้น	ทำาได้ดีขึ้นเพราะ...

5)		 โครงการที่	อบต.	ควรทำาเพิ่มเติม	(มีการช่วยกันจัดลำาดับ

ความสำาคัญในประเด็นนี้)

 

ผลทีไ่ด้จากการประชมุเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่จดัทำาฐานข้อมลู

ชมุชน	องค์การบรหิารส่วนตำาบลฝายแก้ว	ทำาให้เหน็ความแตกต่างด้านความคดิเหน็ 

หน้าที่รับผิดชอบ	และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างหญิงและชายค่อนข้างชัดเจน	
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ซ่ึงทีมผู้เอื้อกระบวนการได้ชี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นความแตกต่างของข้อมูล

ซึ่งจะทำาให้ทั้งหญิงและชายต่างเข้าใจมุมมองและความต้องการที่ต่างกันระหว่าง

หญงิชาย	นอกจากน้ี	ข้อมลูแยกเพศดังกล่าว	สถาบนัพระปกเกล้าได้นำาไปวเิคราะห์

และพฒันาเป็นหนึง่ในเนือ้หาการอบรมในส่วนการวิเคราะห์งบประมาณ	ดังจะได้

กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป	สำาหรับรายละเอียดกำาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติ

การแบบมส่ีวนร่วมเพือ่จดัทำาฐานข้อมลูชมุชน	องค์การบรหิารส่วนตำาบลฝายแก้ว	

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)

3.3 การจัดท�หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจดัท�งบประมาณแบบมส่ีวนำร่วมในำการนำ�มติิ
หญิงชายมาพิจารณาส�หรบัองค์กรปกครองส่วนำ
ท้องถิ่นำ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

โดยคำานึงถึงมิติหญิงชายมาพิจารณาสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้มี

การจดัอบรมให้กบั	องค์การบรหิารส่วนตำาบลรมิ	จงัหวดัน่าน	ระหว่างวนัที	่1	-	2	

เมษายน	2557	และ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่ระหว่างวนัที	่1	–	2	กนัยายน

2557	เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วม

ในการนำามิติหญิงมาพิจารณา	และให้ได้โครงการที่เหมาะสมกับทุกคนในชุมชน	

และมกีารจดัทำางบประมาณทีเ่หมาะสมกับโครงการนัน้ๆ	โดยวธิกีารทีน่ำามาใช้ใน

การอบรมมีหลากหลาย	ได้แก่	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การบรรยาย	วีดิทัศน์

เกี่ยวกับ	GRB	และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	

ผู้นำาชุมชน	กลุ่มแม่บ้าน	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	ผู้นำาเยาวชน	

สมาชิกสภาท้องถิ่น	ภาคประชาสังคม	เจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้องของทุกหมู่บ้านในสัดส่วนหญิง/ชายใกล้เคียงกัน	จำานวนทั้งสิ้น	

30	-	35	คน	โดยมีสาระสำาคัญของการฝึกอบรมดังนี้
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เนือ้หาการฝึกอบรมวนัแรก	หลงัจากพธิเีปิดการฝึกอบรม	ทมีวทิยากร

แนะนำาตวัแก่ผู้เข้าร่วมและนำาเข้าสูเ่นือ้หา	โดยเริม่จากการบรรยายพืน้ฐานแนวคดิ

ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมต่อการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติชายหญิง	

การจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และมุมมองและแนวคิด

ด้านเพศ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) คว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมต่อก�รจัดทำ�งบประม�ณที่คำ�นึง

ถึงมิติช�ยหญิง 

เป็นเนื้อหาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำาคัญของการ

จดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	โดยเนือ้หาประกอบด้วย	

ความสำาคัญของการมีส่วนร่วม	:	ความหมายและกระบวนการ	การมีส่วนร่วม 

ในการจดัทำาแผนและโครงการการพฒันา	ประโยชน์ของการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิ

ในการพฒันาแผนและการจดัทำางบประมาณ	และข้อเสยีจากการทีไ่ม่ได้นำามมุมอง 

มิติหญิงชายมาพิจารณา

2) ก�รจัดทำ�งบประม�ณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นเนื้อหาที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณในระดับท้องถิ่น	โดยสาระสำาคัญประกอบด้วย 

ภาพรวม	ขัน้ตอน	ช่วงระยะเวลาในการจดัทำางบประมาณ	และการเข้าไปมส่ีวนร่วม 

ในการจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) มุมมองและแนวคิดด้�นเพศ

เป็นเนื้อหาหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความรู ้ 

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ	GRB	โดยเนื้อหาประกอบด้วย	มุมมองและแนวคิด

ด้านเพศ	สถานการณ์และมิติหญิงชาย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หลังจากนั้น	เป็นเนื้อหาการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	:	

เศรษฐกจิหลงับ้านและตวัอย่าง	เพือ่แสดงให้เหน็ตวัอย่างทีช่ดัเจนของการวเิคราะห์

เก่ียวกับการจดัทำางบประมาณในโครงการต่างๆ	ผ่านการบรรยาย	นำาเสนอวีดิทัศน์	

และแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับผูเ้ข้าร่วมการอบรม	ในส่วนต่อมาเป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายโดยนำาข้อมูล

แยกเพศ	และโครงการปัจจุบันของ	อบต.	และ	อบจ.	มาร่วมใช้ในการวิเคราะห์

งบประมาณทีเ่หมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ	เพือ่ให้ทกุคนได้ทดลอง

วเิคราะห์ข้อมลูและทำาความเข้าใจในการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

เนื้อหาของหลักสูตรในวันที่ 2	เริ่มต้นด้วยการทบทวนเนื้อหาของ

การฝึกอบรมในวนัแรกเพือ่เตรยีมพร้อม	ตามมาด้วยการบรรยายและแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็เรือ่งงบประมาณและการจดัทำาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญและประโยชน์ในการจัดทำาแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นจึงเป็นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ

จัดทำาแผนปฏิบัติการโดยคำานึงถึงมิติหญิงชาย	ซึ่งเป็นขั้นตอนสำาคัญที่ทำาให้

ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนแผนและงบประมาณออกมาได้	จึงขออธิบายโดยละเอียด	

ดังนี้

ในกระบวนการนี	้จะใช้เทคนคิบตัรคำา	(Card	Technique)	โดยการแบ่งสี

เพือ่ลดการเผชญิหน้า	และสามารถจำาแนกความต้องการของชายและหญงิ	โดยใช้

การมีส่วนร่วมและการกำาหนดกติกาตามหลักการของประชาธิปไตย	ซึ่งประเด็น

คำาถามที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม	คือ	

“ท่�นอย�กทำ�เรือ่งอะไรม�กทีสุ่ดในชุมชนของท่�น เพือ่ให้เกดิประโยชน์

อย่�งทั่วถึงและเสมอภ�คกัน คือ ทำ�ให้ “ฝนตกใหทั่วฟา”	ซึ่งผู้เข้าร่วมได้เขียน

คำาตอบลงในบัตรคำา	
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ผลของกระบวนการที่ได้ทำาให้สามารถจัดกลุ่มโครงการได้	8	กลุ่ม	

สำาหรับองค์การบริหารส่วนตำาบลริม	จังหวัดน่าน	ได้แก่

1.	การส่งเสริมอาชีพ	เพื่อสร้างรายได้	(11	คะแนน)

2.	การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	(10	คะแนน)

3.	การเสริมศักยภาพของชุมชน	(7	คะแนน)

4.	การจัดหานำ้าสะอาด	(4	คะแนน)

5.	ถนนปลอดภัย

6.	การส่งเสริมสุขภาพ

7.	การจัดการขยะ

8.	การสืบสานภูมิปัญญา

สำาหรบั	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี่	วทิยากรใช้คำาถามเพือ่กระตุน้

ความคิดเห็น	โดยเริ่มจาก	เมื่อคิดถึงการดำารงชีวิต	การประกอบอาชีพทั่วไป 

ของท่าน	ท่านคดิว่าอะไรคอืปัญหาสำาคญัทีส่ดุ	2	ลำาดบัแรก	เมือ่ผูเ้ข้าร่วมตอบใน

บัตรคำาแล้ว	ทีมงานได้จัดหมวดหมู่คำาตอบได้	7	ประเด็น	ได้แก่	เศรษฐกิจ	การ

เดนิทาง	ราคาผลผลติ	ความสามารถ	สขุภาพ	ท่ีอยูอ่าศยั	และสังคมส่ิงแวดล้อม	

จากนั้นผู้เข้าร่วมได้ตอบประเด็นคำาถามที่ว่า	“เพ่ือลดปัญหานั้น	ท่านคิดว่าต้อง

มีการดำาเนินการอย่างไรบ้าง	2	ประการ	ที่สำาคัญที่สุด”	ซึ่งคำาตอบจากบัตรคำา

สามารถแบ่งกลุม่คำาตอบได้	4	กลุม่	ได้แก่	ลดรายจ่ายเพิม่รายได้	พฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง	ดูแลสุขภาพ	และจัดสวัสดิการ	โดยรายละเอียดดังนี้
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1.	 ลดรายจ่ายเพิม่รายได้	เช่น	ควบคมุการใช้จ่าย	ประกอบอาชพี

เสริม	ออมเงิน	เป็นต้น	

2.	 พัฒนาศักยภาพของตนเอง	เช่น	เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด

ความชำานาญและเข้าใจ	การอาชีพ	บริหารจัดการเวลาอย่าง

มีระบบ	พัฒนาตนเอง	เป็นต้น

3.	 ดแูลสขุภาพ	เช่น	ออกกำาลงักาย	ควบคมุอาหาร	ใช้สมุนไพร	

เป็นต้น

4.	 จัดสวัสดิการ	เช่น	เพิ่มสวัสดิการ	จัดหาที่พักอาศัย	เป็นต้น	

จากนั้น	เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำาแผนและงบประมาณดังกล่าว

ตามความสมัครใจ	โดยแผนฯ	ดังกล่าว	ทำาให้ทุกฝ่ายเห็นว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน

อันได้แก่	ข้าราชการที่เห็นว่ามีความจำาเป็นต้องจัดทำาแผนร่วมกับชาวบ้าน	

นักการเมืองท้องถิ่น	(นายก	อบต.	/	นายก	อบจ.)	ท่ีทราบความต้องการของ

ชมุชนโดยสามารถจดัลำาดบัความสำาคญัของแต่ละโครงการได้	ชาวบ้านทัง้ชายหญงิ

ได้รูว่้าต้องร่วมมอืกนัและมกีารถามอย่างสนใจ/ตัง้ใจ	รวมไปถงึมกีารจดบนัทกึตาม

ความสนใจของแต่ละคน	ผูเ้ข้าร่วมแต่ละกลุม่ถอืว่าประสบความสำาเรจ็	(ร้อยละ	90)

ในการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม	สำาหรับโครงการที่ได้จากกระบวนการมี

ส่วนร่วมของ	องค์การบรหิารส่วนตำาบลรมิ	และ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี่	

ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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 ตาราง 3.1 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ภารกิจส�าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการ ระยะเวลา  

1 l 2 l 3 l 4

ตัวบ่งชี้ 

ความส�าเร็จ

1. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ

1.	เพิ่มทักษะ
อาชีพให้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน

	2.	เพื่อสร้าง
กลุ่มอาชีพที่
ยั่งยืน

3.	เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
และชุมชน

1.	สำารวจความ
ต้องการอาชีพเสริม
ของชุมชน

2.	ประชุมกลุ่มที่
สนใจในแต่ละอาชีพ	
เพื่อวางแผนในการ
ดำาเนินงานและ
บริหารจัดการ

3.	จัดตั้งคณะ
กรรมการดำาเนินการ
จัดการ

4.	ให้ความรู้	อบรม
ด้านการบริหาร
จัดการ,	การตลาด	
และทักษะด้านอาชีพ

1	ปี 1.	ชาวบ้านมี
ทักษะในอาชีพ 
นั้นๆ

2.	มีกลุ่มอาชีพ
ที่ประสบความ
สำาเร็จ

3.	ครอบครัว
และชุมชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. โครงการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 
(ครอบครัว
เข้มแข็ง)

1.	สร้างการ 
มีส่วนร่วม 
ในครอบครัว

2.	สร้างความ
เข้าใจระหว่าง
สมาชิกใน
ครอบครัว 
และชุมชน

1.	ครอบครัว 
เข้าอบรมแบบ 
ศูนย์	3	วัย	ที่เป็น
ครอบครัวตัวอย่าง 
ที่สมบูรณ์

2.	ขยายผลสู่
ครอบครัว/ชุมชน

ไตรมาสที่	3 -มีความเข้าใจ 
ในครอบครัว 
มากยิ่งขึ้น	 
(พ่อ-แม่-ลูก)
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วิธีรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ แหล่งงบประมาณ

ชุมชน l รัฐ l เอกชน

งบประมาณ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1.	รายรับ-รายจ่าย-กำาไร

2.	ผลของการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ร่วมกลุ่ม

งบประมาณจากชุมชน	
50%	และรฐัอกี	50%

*หมายเหตุ:	ภาครัฐ	
เช่น	อบต.

200,000	
บาท

คุณจรัญ,
คุณแหลมทอง,	
คุณสมบัติ,	
คุณชญาภา,
คุณสุนทร,
คุณมยุเรศ,
คุณรพีพรรณ,
คุณพรรณพิมล

1.	ปัญหาครอบครัว
ในตำาบลริม	ลดลง	

2.	ครอบครัวในชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.	อบต.	10,000	บาท

2.	พมจ.	5,000	บาท

3.	กองทุนเงินล้าน	
2,000	บาท

17,000	
บาท

คุณคำานวล,
คุณสมบูรณ์,
คุณแหลมทอง,	
คุณวัชรินทร์,	
คุณจรัญ,	
คุณสุนทร,
คุณเสกสรรค์,	
คุณสามารถ,
คุณแต่ง,	
คุณอำาภา,
คุณนงคราญ,
คุณบุญทรง

ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน
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ภารกิจส�าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการ ระยะเวลา  

1 l 2 l 3 l 4

ตัวบ่งชี้ 

ความส�าเร็จ

1. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ

1.	เพิ่มทักษะ
อาชีพให้กับ
ประชาชน 
ในชุมชน

	2.	เพื่อสร้าง
กลุ่มอาชีพ 
ที่ยั่งยืน

3.	เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
และชุมชน

1.	สำารวจความ
ต้องการอาชีพเสริม
ของชุมชน

2.	ประชุมกลุ่มที่
สนใจในแต่ละอาชีพ	
เพื่อวางแผนในการ
ดำาเนินงานและ
บริหารจัดการ

3.	จัดตั้ง 
คณะกรรมการ
ดำาเนินการจัดการ

4.	ให้ความรู้	อบรม
ด้านการบริหาร
จัดการ,	การตลาด	
และทักษะด้านอาชีพ

1	ปี 1.	ชาวบ้านมี
ทักษะในอาชีพ 
นั้นๆ

2.	มีกลุ่มอาชีพ
ที่ประสบความ
สำาเร็จ

3.	ครอบครัว
และชุมชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. โครงการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 
(ครอบครัว
เข้มแข็ง)

1.	สร้างการ 
มีส่วนร่วม 
ในครอบครัว

2.	สร้างความ
เข้าใจระหว่าง
สมาชิกใน
ครอบครัว 
และชุมชน

1.	ครอบครัว 
เข้าอบรมแบบ 
ศูนย์	3	วัย	ที่เป็น
ครอบครัวตัวอย่าง 
ที่สมบูรณ์

2.	ขยายผลสู่
ครอบครัว/ชุมชน

ไตรมาสที่	3 -มีความเข้าใจ 
ในครอบครัว 
มากยิ่งขึ้น	 
(พ่อ-แม่-ลูก)

 ตาราง 3.1 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม
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วิธีรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ แหล่งงบประมาณ

ชุมชน l รัฐ l เอกชน

งบประมาณ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1.	รายรับ-รายจ่าย-กำาไร

2.	ผลของการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ร่วมกลุ่ม

งบประมาณจากชุมชน	
50%	และรฐัอกี	50%

*หมายเหตุ:	ภาครัฐ	
เช่น	อบต.

200,000	
บาท

คุณจรัญ,
คุณแหลมทอง,	
คุณสมบัติ,	
คุณชญาภา,
คุณสุนทร,
คุณมยุเรศ,
คุณรพีพรรณ,
คุณพรรณพิมล

1.	ปัญหาครอบครัว
ในตำาบลริม	ลดลง	

2.	ครอบครัวในชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.	อบต.	10,000	บาท

2.	พมจ.	5,000	บาท

3.	กองทุนเงินล้าน	
2,000	บาท

17,000	
บาท

คุณคำานวล,
คุณสมบูรณ์,
คุณแหลมทอง,	
คุณวัชรินทร์,	
คุณจรัญ,	
คุณสุนทร,
คุณเสกสรรค์,	
คุณสามารถ,
คุณแต่ง,	
คุณอำาภา,
คุณนงคราญ,
คุณบุญทรง

ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน
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ภารกิจส�าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการ ระยะเวลา  

1 l 2 l 3 l 4

ตัวบ่งชี้ 

ความส�าเร็จ

3 . โคร งการ
สร้างศกัยภาพ
ของชุมชน

1.	เพือ่เสรมิสรา้ง
ศักยภาพชุมชน	
ด้านการเรียนรู้
กระบวนการการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน

2.	เพื่อสร้าง 
ความรู้	ความ
เข้าใจในวิธีการ 
หลักการ	 
ขั้นตอนการ
ประสานงาน 
กับหน่วยงาน
ท้องถิ่น

1.	ประชาสัมพันธ์
โครงการ/สำารวจ
ความต้องการ

2.	ดำาเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ

	3.	ถอดบทเรียน	
เพื่อสรุปบทเรียน	
ทิศทางในการปฏิบัติ

4.	ลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จำาลอง/
จริง

5.	จัดทำาเวทีสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน

6.	ตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เข้ารับ
การอบรม

1.	ขั้นที่	1-2	ใช้
เวลาประมาณ	
3	เดือน

2.	ขั้นที่	3	ใช้
เวลาประมาณ	
4	เดือน

3.	ขั้นที่	
4-5	ใช้เวลา
ประมาณ	2	
เดือน

4.	ขั้นที่	6	ใช้
เวลาประมาณ	
3	เดือน

1.	 ประชาชนมี
ความรู้ 	 ความ
เข้าใจในกฎหมาย

2.	สามารถติดต่อ
ประสานงานกับ
หนว่ยงานทอ้งถิน่ 
ได้

4. โครงการ
จัดหาน�้า
สะอาด

มีนำ้าดื่มสะอาด
ทุกครัวเรือน

1.	หาแหล่งนำ้า
บาดาล	(1	วัน)

2.	เจาะบ่อบาดาล	
(7	วัน)

3.	ดูปริมาณนำ้า-
คุณภาพนำ้า	 
เพื่อกำาหนดขนาด 
เครื่องสูบนำ้า,	 
เครื่องผลิตนำ้า 
แล้วจัดซื้อจัดจ้าง

30	วัน 1.	มีนำ้าสะอาด
ตามมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข

2.	มีนำ้าสะอาด
เพียงพอ 
ทุกครัวเรือน

 ตาราง 3.1 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม

Inside_���������������.indd   124 12/1/2561   19:20:53



125

วิธีรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ แหล่งงบประมาณ

ชุมชน l รัฐ l เอกชน

งบประมาณ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1.	การถอดบทเรียน

2.	การลงมือปฏิบัติจริง

3.	การตรวจสอบความรู้

1.	งบประมาณจากรัฐ	
ประมาณ	50,000	บาท

2.	วิทยากรโดยการ
สนั บสนุ นจากภาคี	
เช่น	ท้องถิ่น,	อำาเภอ,	
จังหวัด

50,000	
บาท

คุณสมาน,	

คุณจรัญ,

คุณวัชชิระ,

คุณเตียม,

คุณธงชัย,

คุณเสกสรรค์,	

คุณรัชนี

1.	ส่งตัวอย่างนำ้าให้สาธารณสุข
ตรวจและรับรอง

2.	สำารวจข้อมูลชุมชนถึงความ
เพียงพอของนำ้าที่ใช้ดื่ม

ชุมชน	100,000	บาท	
รัฐ	300,000	บาท

400,000	
บาท

คุณวิชิต,

คุณสำาราญ,

คุณสนั่น,

คุณสามารถ,

คุณอรุณ,

คุณวิพล

ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน
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ภารกิจส�าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการ ระยะเวลา  

1 l 2 l 3 l 4

ตัวบ่งชี้ 

ความส�าเร็จ

4.	สร้างโรงเรือน
ขนาด	3x6	เมตร	
(15	วัน)	

5.	ติดตั้งเครื่อง 
ผลิตนำ้าดื่ม	(7	วัน)

6.	 เริ่มดำาเนินการ
ผลิตนำ้าดื่มตามช่วง
เวลา	(เช้า-เยน็)	โดย
จัดจ้างพนักงานดูแล
รกัษา	โดยให้ชาวบ้าน
บริการตัวเอง

 ตาราง 3.1 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม
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วิธีรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ แหล่งงบประมาณ

ชุมชน l รัฐ l เอกชน

งบประมาณ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน
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ตาราง 3.2 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ภารกิจส�าคัญ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

1. โครงการ
ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ 

จัดตั้งสหกรณ์
ร้านค้าของ	 
อบจ.กระบี่	โดย
เจ้าหน้าที่	อบจ.
เป็นหุ้นส่วน

ข้าราชการ	และ
พนักงานจ้าง	 
ของ	อบจ.กระบี่ 
ทั้งหญิงและชาย

เพื่อให้	จนท.
อบจ.มีรายได้
จากการแบ่ง
ปันผลกำาไร
ของสหกรณ์
ร้านค้าและเพื่อ
ซื้อสินค้าได้ใน
ราคาถูก

-เดือน	1-3	 
ตั้งคณะกรรมการ
และระดมทุน

-เดือน	4-5	
วิเคราะห์ความ
ต้องการหญิงชาย

-เดือน	6-7	 
ตั้งคณะทำางาน
ตรวจสอบ

-เดือน	8-10	 
จัดซื้อ	ตกแต่งของ
ในร้านค้าสหกรณ์

-เดือน	10-12	 
ซื้อของเข้าร้าน	
เปิดร้านค้าขายของ

2. โครงการ
จัดสวัสดิการ 

1.ให้มีการออม
ก่อนเกษียณอายุ	

2.ให้มีสวัสดิการ
ที่อยู่อาศัย	

3.มีสวนสุขภาพ
ไว้บริการ	ดูแล
ผู้สูงอายุหลัง
เกษียณราชการ	

ข้าราชการ	 
เจ้าหน้าที่	ส.อบจ.

เพื่อให้เจ้าหน้าที่	

ข้าราชการ	

ส.อบจ.	มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 

มีกำาลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่	1	ต.ค.-	 
30	ก.ย.	ของทุกปี
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ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ

วิธีเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

  บาท l แหล่งทุน

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำาไรที่สมาชิก
ได้รับคืน

จากสถิติ ผู ้ ซ้ื อและ
ผูบ้ริโภคความต้องการ
ความพึงพอใจจาก
ผู้บริโภค

1	ล้านบาท อบจ.กระบี่	
500,000	
บาท

ผู้ถือหุ้น	
5,000	หุ้น	
หุ้นละ	100	
บาท

สัจจพร	อุทชนา	
พัชรีรัตน์	ก้าสาด	
อดุล	ศิริมา	
สุภาพร	วิไลวรรณ	
โสภณ	วิมลตรี	
อรอุมา	คะนึงนิจ	
อุศนา

มีการออม	
มีสุขภาพที่ดี	
และมีที่อยู่อาศัย

การสำารวจ
ความต้องการ
ของคนในองค์กร
และสมาชิกสภา

งบประมาณ
ขั้นต้น	
10	ล้านบาท
สมทบหรือ
กู้ธนาคาร

ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์	
และ	อบจ.

สนิท	ณัฐวัตร	
ศตพรรษ

โดยค�านึงถึงมิติหญิงชายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
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ภารกิจส�าคัญ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

 4.ให้สิทธิในการ
รักษาพยาบาล
ตามสิทธิของ
ข้าราชการทั่วไป

5.มีรถรับส่ง	

6.มีแสงสว่าง	

7.มีพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย	

8.มีกล้อง	CCTV

3. โครงการ
ดูแลสุขภาพ 

ให้ความรู้ใน 
การดูแลสุขภาพ	 
ส่งเสริมการ 
ออกกำาลังกาย	
ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น	จัดทำา
ศูนย์ออกกำาลัง
กายในสำานักงาน

ประชาชน 
ทุกเพศ	ทุกวัย

ประชาชน 

ได้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง	 

ลดภาระค่า

ใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล	

มีสุขภาพจิตที่ดี

-ต.ค.57-ม.ค.58	
อบรมให้รู้/ 
ตรวจสุขภาพ

-ก.พ.58-ส.ค.58	
ส่งเสริมการ 
ออกกำาลังกาย

-ก.ย.58	 
ตรวจสุขภาพ

ตาราง 3.2 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ

วิธีเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

        บาท l แหล่งทุน

ผู้รับผิดชอบ

อัตราการเข้า	รพ.	
ลดน้อยลง	อัตรา
การป่วย	การตาย
ลดลง

ข้อมลูจากโรงพยาบาล
ชุมชน

1.ค่าวิทยากร	

2.สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
ออกกำาลังกาย

3.มีกิจกรรม
ออกกำาลังกาย	
อาทติย์ละ	3	วนั

4.บุคลากร
ในการตรวจ
สุขภาพและ
อุปกรณ์รวม	
8	อำาเภอๆละ	
500,000	บาท	
รวมเป็นเงิน	
4,000,000	
บาท

อบจ.

กระบี่

คะนึงนิจ	สติ	
สัจจพร	สุคนธ์	
อดุล	ยุทธนา	
ก้าสาด	กัญญา	
ระเบียบ	สมชาย	
ณัฐิวัตร

โดยค�านึงถึงมิติหญิงชายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
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ภารกิจส�าคัญ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

4. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
ของตนเอง 

กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ	
“การก้าวขึ้นสู่
ตำาแหน่งที่สูงขึ้น”

ข้าราชการ	
พนักงานจ้าง	
ลูกจ้าง	อบจ.	 
ทั้งหญิงชาย	

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากร	อบจ.

2.เพื่อเสริม

สร้างความรู้

ด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคับที่

จำาเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน

3.เพื่อลดเวลา

การปฏิบัติงาน

ให้ทันตามที่

กำาหนด

อบรม	40	วัน

ตาราง 3.2 โครงการที่ได้จากการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ

วิธีเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

        บาท l แหล่งทุน

ผู้รับผิดชอบ

1.มีความเข้าใจ
เรื่องกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่จำาเป็น

2.เวลาที่ใช้การ
ปฏิบัติงานลดลง
และทันตาม
ระเบียบ

-จำานวนผู้เข้าอบรม
แยก	หญิงชาย

-ระดับของตำาแหน่ง

-แบบทดสอบ
ก่อนหลัง

-เวลาในการปฏิบัติ
งานของแต่ละงาน

200,000	บาท	
เป็นค่าวิทยากร	
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม	ค่า
เอกสารอบรม

แผนงาน
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

สมชาย	จันทิมา	
สาโรจน์	ภาคภูมิ

จากนัน้	จงึเป็นการนำาผูเ้ข้าร่วมการอบรมร่วมถอดบทเรยีน	ประเมนิผล

การอบรม	และหาแนวทางการขบัเคลือ่น	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมได้มส่ีวนร่วม	และเหน็

ความสำาคญัของการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายจนนำาไปสูก่ารขบัเคลือ่น

แผนฯ	ที่มีมิติหญิงชาย	สำาหรับรายละเอียดกำาหนดการ	ปรากฏในภาคผนวก

สำาหรับเน้ือหาในบทต่อไป	จะเป็นการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาและ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร	บทที่	4	

โดยค�านึงถึงมิติหญิงชายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
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บทที่ 4

สรุปผลการศึกษาและการประเมินำ
หลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

“การจดัท� 

งบประมาณที่ค�นำึงถึงมิติ

หญิงชายแบบมีส่วนำร่วม 

ส�หรบัองค์กรปกครอง 

ส่วนำท้องถิ่นำ”
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำางบประมาณที่ได้นำาเสนอก่อน

หน้านี้	จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาจากแนวคิดหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	มุมมอง

และมิติทางเพศ	และการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	ซึ่งมีลักษณะ

เนื้อหาในการฝึกอบรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเมื่อนำาไปอบรมในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทีแ่ต่ละแห่ง	ขณะทีเ่นือ้หาในหลกัสตูรทีต้่องใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม

ในการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายนัน้จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใช้ข้อมลู

พ้ืนฐานเกี่ยวกับมิติหญิงชายของพื้นที่กรณีศึกษา	ทำาให้การฝึกอบรมแต่ละครั้ง

ทีมวิทยากรต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมมีความ

เหมาะสมกับแตล่ะพื้นที่และสามารถนำาไปใช้ได้จริง	ซึ่งในเนื้อหาบทนี้จะเป็นการ

สรปุผลของการศกึษาและพฒันาเพือ่การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

แบบมีส่วนร่วม	และผลการประเมินหลักสูตร

4.1 สรุปผลการศึกษาและการพฒันำาหลกัสูตร
ลักษณะของหลักสตูรนีม้เีป้าหมายเพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมม	ี1)	ความ

ตระหนักและความเข้าใจเก่ียวกับมิติหญิงชาย	อันหมายถึง	บทบาท	การเข้าถึง

ทรัพยากร	และความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย	2)	การเรียนรู้และความเข้าใจใน

การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	เมือ่บรรลุเป้าหมายทัง้สองประการแล้ว

คณะวทิยากรยงัคาดหวงัว่าการอบรมดงักล่าวจะส่งผลให้เกดิการขบัเคลือ่นการจดัทำา

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายอย่างเป็นรูปธรรม	โดยภาคส่วนต่างๆ	ทั้งฝ่าย

การเมอืง	ข้าราชการ	พนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคประชาสังคม

และประชาชนในพื้นที่ทั้งหญิงและชายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน	
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สำาหรับการออกแบบเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้างต้น	ทีมวิทยากร

เน้นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ	โดยใช้คำา	“GRB”	เป็นสัญลักษณ	์

เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมเริม่จดจำาและดงึความสนใจเข้าไปสูก่ระบวนการมส่ีวนร่วม	

ซึง่ผู้ประเมนิจากกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัเหน็ด้วยกบัการวางเนือ้หา

ในช่วงแรก	และมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

1.	ให้อธิบายความสำาคัญของเทคนิคต่างๆ	ในกระบวนการมีส่วนร่วม	

เช่น	เทคนิคบัตรความคิด/บัตรคำา	(Card	Technique)	ที่เป็นไปเพื่อให้ทุกคน

ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น	โดย 

ยกตวัอย่างการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายเพือ่สร้างความเข้าใจและ

ให้เหน็ว่าการใช้บตัรความคดิจะช่วยให้การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

ได้ง่ายขึน้อย่างไร	สิง่สำาคญัท่ีสดุ	ควรทำาให้การใช้เทคนคิบตัรความคดิเป็นแรงจงูใจ

ให้ผูเ้ข้าร่วมรู้สกึว่าตนเองมคีวามสำาคญัในกระบวนการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึ

มติหิญงิชาย	ทัง้ในส่วนของมมุมอง	การพฒันาโครงการหรอืแผนงาน	ตรวจสอบ 

ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ	ตดิตามผลกระทบทีไ่ด้รับจากการจดัทำางบประมาณ	

เพื่อนำาไปสู่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.	การลำาดบัเนือ้หากระบวนการจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	จะช่วยทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นตัวแสดง	ช่องทาง	และช่วงเวลาใน

การจดัทำางบประมาณ	ซึง่จะสามารถสอดแทรกมิติหญิงชายในแต่ละกระบวนการ

ได้อย่างเหมาะสม	อนัเป็นการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	ในลกัษณะ

เทยีบเคยีงกบักระบวนการวเิคราะห์นโยบาย	และกระบวนการจดัทำางบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน	(performance	based	budgeting)

3.	การใช้ตวัอย่างความผดิพลาดของการไม่คำานงึถงึมติิหญงิชายในการ

พฒันาในภาคส่วนต่างๆ	เช่น	อตัราการแท้งสงูในหญงิตัง้ครรภ์ซึง่เกดิจากการดแูล

ทีล่ะเลยมติหิญงิชาย	จะช่วยสร้างความตระหนักและความสำาคญัของมิติหญงิชาย 

เข้าสู่การพิจารณา	โดยตัวอย่างที่ใช้ควรเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาทั่วไป
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มากกว่าโครงการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่น	โครงการฝึกอาชีพสำาหรับสตรี	

หรอืโครงการพฒันาบทบาทสตร	ีทัง้นี	้เพือ่สร้างความเข้าใจว่าการทำางบประมาณ

ทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายไม่ใช่เพยีงการจดัสรรงบพิเศษเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	การ

ใช้ตัวอย่างเป็นภาพ	เช่น	สะพานข้ามคลองรังสติทีมี่ความลาดชัน	จึงจำาเป็นต้องมี

หลงัคาและทางก้ัน	เพือ่ความปลอดภัยของผูห้ญงิและบคุคลทีใ่ช้สะพาน	โดยการ

สร้างสะพานนี้มองลึกไปถึงบทบาทผู้หญิงท่ีต้องใส่รองเท้าส้นสูง	ถือร่ม	ถือของ

หรอืซือ้สนิค้าเพ่ือครวัเรอืน	ซึง่สะท้อนบทบาทผู้หญงิทีท่ำางานนอกบ้านและในบ้าน

จงึเป็นตวัอย่างทีช่ีใ้ห้เห็นการจดัการโครงสร้างพืน้ฐานทีม่องมติหิญิงชาย	สะท้อนให้

ผูเ้ข้าร่วมอบรมคดิถงึการพฒันาโครงการต่างๆ	ทีส่ามารถนำามิตหิญงิชายมาใช้ได้	

อันหมายถึงความเป็นไปได้ในการนำาบทบาทของหญิงและชายมาร่วมพัฒนาใน

กระแสหลัก	(gender	mainstream)	โดยโครงการลกัษณะนีจ้ดัอยูใ่นงบประมาณ

ประเภทการพฒันาทัว่ไปไม่ใช่เฉพาะกลุม่ผูห้ญงิ	ซึง่ใช้งบประมาณมากกว่าร้อยละ

80	ข้ึนไป	และที่สำาคัญ	หากมีการสร้างความเข้าใจว่าการจัดทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชายมีลักษณะเป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนา	ก็จะทำาให้

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึง

มิติหญิงชายมากข้ึน	อย่างไรก็ตาม	การเพิ่มเติมเนื้อหาการปรับมุมมองผ่านมิติ

หญิงชาย	(gender	lens)	จะช่วยนำาไปสู่การมีมุมมองที่ตอบสนองต่อหญิงชาย	

(gender	sensitivity)	มากยิ่งขึ้น

4.	การอบรมเชงิปฏบิตักิารในส่วนของการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ข้อมลู

เชิงปริมาณแยกเพศที่เป็นภาพกราฟและข้อมูลเชิงคุณภาพ	เพื่อเชื่อมโยงให้เกิด

ความเข้าใจว่า	การเขียนโครงการเพื่อจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	

จำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลแยกเพศที่นำาไปสู่การวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย	(gender	

analysis)	ซึง่เป็นการเชือ่มโยงความคดิในการพัฒนาโครงการ/แผนงานและบทบาท

หญงิชาย	ควรเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูสำาหรบักจิกรรมทีใ่ห้ผูเ้ข้าร่วมอบรมจดัประเภท

โครงการว่าแต่ละโครงการมลีกัษณะเป็นงบประมาณในลกัษณะใด	ทัง้นี	้ประเภท

งบประมาณที่ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งโครงการในแต่ละประเภท	ได้แก่	1)	งบประมาณ
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ท่ีคิดบนพื้นฐานทางเพศ	(gender	based)	2)	งบประมาณที่มีความเท่าเทียม 

ในโอกาส	(equal	opportunity)	และ	3)	งบประมาณการพัฒนาโดยทั่วไป	

รายละเอียดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนนี้	คือ	การจัด

ประเภทของโครงการ	เพือ่ตอกยำา้ถงึการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติิหญงิชาย

ซ่ึงมีลกัษณะครอบคลมุงบประมาณท้ัง	3	ประเภท	แต่จะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

หากทำาให้โครงการเหล่านีจ้ดัอยูใ่นประเภทที	่3	ทีเ่ป็นงบประมาณการพัฒนาทัว่ไป	

เพราะจะก่อให้เกิดการสร้างความเป็นสถาบัน	(institutionalization)	อันจะนำา

ไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ	ส่วนกิจกรรมต่อมาที่ให้ 

ผู้เข้าร่วมอบรมนำาโครงการที่มีอยู่เดิมมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม	คณะวิทยากร

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมโครงการที่มีทั้งหญิงและชายเป็นกลุ่ม 

เป้าหมาย	และมลัีกษณะเป็นโครงการพัฒนาโดยทัว่ไป	การวเิคราะห์โครงการและ

งบประมาณลักษณะนี้จะยืนยันว่างบประมาณได้ถูกจัดขึ้นตามประเภทโครงการ	

และทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารโครงการ	กิจกรรมนี้ 

ยังทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปรับโครงการโดยนำามิติหญิงชายเข้ามาใช้	เช่น	 

การตรวจสอบงบประมาณ/หรอืการจัดทำางบประมาณ	จะพจิารณาได้จากข้อความ/

ตัวชี้วัด/การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	รวมทั้งข้อมูลที่สนับสนุนหลักการและเหตุผล	

ทั้งนี้	จากการอบรม	พบว่า	ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอาจทำาได้ไม่มากนัก	

เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมยังขาดความเข้าใจและทัศนคติผ่านมุมมองมิติหญิงชาย	

อย่างไรก็ดี	การเรียนรู้จากความพยายามปรับเปลี่ยนก็ทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้	ตระหนัก	และเข้าใจในเรื่องการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย

มากขึ้น	ขณะเดียวกันก็ได้เครื่องมือสำาหรับภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ 

งบประมาณที่ง่ายที่สุดโดยการพิจารณาข้อความ	(statement)	ในโครงการที่

สะท้อนถึงความเท่าเทียม	

สำาหรับช่วงท้ายกิจกรรม	ควรสรุปเพื่อทำาความเข้าใจที่ชัดเจน	ได้แก่	

1.	การทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

แยกเพศ/ข้อมูลตามความต้องการ/ความจำาเป็น
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2.	ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนปัญหาและที่มาของโครงการ

3.	งบประมาณที่จัดทำามี	3	ประเภท	การทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญงิชายควรครอบคลมุในระดบังบประมาณทีเ่ป็นการพฒันาทัว่ไป	เช่น	โครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	สาธารณสุข	และโครงการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ

4.	การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายมีเทคนิคอย่างหน่ึง

ทีง่่ายทีส่ดุในการตรวจสอบงบประมาณ	คอื	การพจิารณาข้อความ	(Statement)	

ว่าสะท้อนมิติหญิงชายหรือไม่	ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบของภาค

ประชาชนและเป็นข้อพิจารณาอย่างง่าย	สำาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะ	ผู้บริหาร	องค์กรภาคประชาสังคม	และประชาชน

ข้อสังเกต

ความรู	้ความเข้าใจในเรือ่งการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

ในหลักสูตรนี้	สามารถทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นภาคประชาชนพอเข้าใจใน

ระดับหนึ่ง	ขณะที่ผู้เข้าร่วมบางส่วนมีความเข้าใจมาก	เพราะผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มนี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดทำา/วิเคราะห์แผนเป็นพื้นฐาน	เป็นอาจารย์

วทิยาลยัชมุชน	เป็นนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

(องค์การบรหิารส่วนตำาบลรมิ	จงัหวดัน่าน	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี)่	

ซึง่เป็นกำาลงัสำาคญัส่วนหนึง่ทีจ่ะขยายการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

ไปจดัทำา	หรอืเผยแพร่ในพืน้ที	่สำาหรบัเนือ้หาสาระบางส่วนอาจจำาเป็นต้องลดลงไป

เช่น	ลดจำานวนข้อมลูเชงิปรมิาณในรปูของกราฟ	หรือปรับโจทย์ให้ง่ายข้ึน	รวมท้ัง

ควรเน้นยำ้าให้การจัดทำาโครงการเน้นไปที่การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาโดย

ทั่วไปโดยนำามิติหญิงชายมาใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผล	และการทำางบประมาณที่

คำานึงถึงมิติหญิงชายไม่ได้หมายถึงการใช้งบประมาณมากขึ้น	แต่หมายถึงการใช้

งบประมาณเท่าเดิมที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มนั่นเอง

Inside_���������������.indd   139 12/1/2561   19:20:54



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

140

4.2 ผลการประเมินำหลกัสูตร

4.2.1 ผลการประเมินจากพื้นทำี่ องคำ์การบริหาร 
ส่วนต�บลริม จังหวัดน่าน

การประเมินหลักสูตรฯ	ระหว่างการจัดฝึกอบรมที่	อบต.ริม	จ.น่าน	

วตัถปุระสงค์ของการประเมนิ	เพือ่ให้ทราบถงึความคดิเหน็ของผู้เข้ารบัการอบรม

ต่อเน้ือหาในแต่ละรายวชิา	และในภาพรวมเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข	ซึง่จะเป็นประโยชน์

ต่อการนำาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติ

หญิงชายมาพิจารณาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	ต่อไปได้อย่างเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพ

โดยผลการประเมิน	จะนำาเสนอทั้งหมด	4	ส่วน	คือ

	 1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรม

	 2)	การประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะ

	 3)	ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

	 4)	ผลการประเมินการอบรมรายวิชาจากผู้สังเกตการณ์

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ	มีจำานวนทั้งสิ้น	42	คน	เป็นเพศชาย	

30	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.4	ที่เหลือเป็นเพศหญิง	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.6	

ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพ 4.1 ภาพรวมผู้เข้าร่วมการอบรม องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน 

แยกเพศ

อายเุฉลีย่ของผูเ้ข้าร่วมการอบรมอยูท่ี	่50	ปี	โดยอายมุากทีส่ดุ	คือ	69	ปี

และน้อยที่สุด	25	ปี	ดังตาราง	ต่อไปนี้

ตาราง 4.1 อายุเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม อบต.ริม

อายุ (ป)

อายุเฉลี่ย 50

อายุตำ่าสุด 25

อายุมากสุด 69

เพศชาย	
เพศหญิง

28.6

71.4
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2) การประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะ

การประเมินส่วนนี้เป็นการประเมินรายวิชาในประเด็นด้าน	1)	ความ

ชดัเจน	เข้าใจง่าย	2)	การถ่ายทอดความรู	้3)	ระยะเวลาทีใ่ช้	และ	4)	กระบวนการ

ทีใ่ช้	ซึง่ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก	ใน	4	รายวชิา	ได้แก่	การจดัทำา 

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย:	เศรษฐกิจหลังบ้านและตัวอย่าง	การเสวนา

เรื่องงบประมาณและการจัดทำาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การนำา

กระบวนการมส่ีวนร่วมมาจดัทำาแผนงบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	และการ

จัดทำาแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยคำานึงถึงมิติหญิงชาย	ส่วนอีก	4	วิชา	

ได้แก่	ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมต่อการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติชาย	

การจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มุมมองและแนวคิดด้าน

เพศ	และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ 

หญิงชาย	มีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

สำาหรบัข้อเสนอแนะส่วนใหญ่	คอื	ระยะเวลาในการอบรมทีค่วรมมีากขึน้ 

ในบางเน้ือหาเพือ่ให้ผูท้ีม่พีืน้ฐานความรูไ้ม่เท่ากันได้มีความเข้าใจ	ขณะทีผู้่เข้าร่วม

บางส่วนมองว่าระยะเวลาในการอบรมควรกระชับมากข้ึน	ในบางวิชาอาจเสริม 

วิธีการที่หลากหลายให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น	

3) ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

สำาหรับการสอบถามการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมต่อการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	“การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณา

สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	พบว่า	ไม่เคยมีผู้ใดที่เคยเข้าร่วมการอบรม

ในเรือ่งนีม้าก่อนเลย	ทัง้นี	้เมือ่สอบถามถงึความคาดหวงัของผูเ้ข้าร่วมต่อกจิกรรม

การอบรมฯ	ในครั้งนี้	พบว่า	ก่อนการเข้าร่วมการอบรม	ผู้เข้าร่วมต่างมีความรู้	

ความเข้าใจในเรื่องของ	Gender	Budgeting	ในระดับน้อย	อีกทั้ง	ยังไม่สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	GRB	ได้เช่นกัน	ดังที่เห็นในตารางต่อไปนี้	
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ตาราง 4.2 ระดับความเข้าใจก่อนการอบรม

องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน

หัวข้อ จ�านวน ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation

ระดับ 

ความ

เข้าใจ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียว

กบัการจัดทำางบประมาณทีค่ำานงึ

ถึงมิติหญิงชาย

34 2.00 0.985 น้อย

ท่านคำานึงถึงมิติหญิงชายและ

นำามาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน

34 2.29 1.115 น้อย

ทา่นสามารถวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

ประกอบการจดัทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชายได้

34 1.97 0.937 น้อยที่สุด

ท่านสามารถคำานวณ	จัดสรร

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิง

ชายเพือ่ใหม้คีวามเสมอภาคของ

คนทุกกลุ่ม

34 2.18 0.834 น้อย

ท่านสามารถคิดค้นกิจกรรม/

โครงการทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

34 2.09 0.830 น้อย

แต่อย่างไรกต็าม	หลงัจากทีไ่ด้ผ่านการเข้าร่วมการอบรบเชิงปฏิบตักิาร

นีแ้ล้ว	ปรากฏว่าผูเ้ข้าร่วมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	GRB	มากขึน้	นอกจากนี้	

ยงัสามารถประยกุต์ใช้	รวมถงึวเิคราะห์การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน	รายละเอียดดังนี้
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ตาราง 4.3 ระดับความเข้าใจหลังการอบรม  

องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน

หัวข้อ จ�านวน ค่าเฉลี่ย Std.  

Deviation

ระดับ 

ความ

เข้าใจ

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พ่ือ

พฒันาการจดัทำางบประมาณที่

คำานึงถึงมิติหญิงชาย

28 4.61 0.497 มาก

ได้รับความรู้และทักษะในการ

จดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถึงมติิ

หญิงชายเพิ่มมากขึ้น

28 4.54 0.508 มาก

สามารถวิเคราะห์การจัดทำางบ

ประมาณเพือ่ให้เกิดความเสมอ

ภาคเพิ่มมากขึ้น

28 4.50 0.577 มาก

สามารถคำานวณการจัดทำา 

งบประมาณทีค่รอบคลมุทกุกลุม่

บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

28 4.36 0.731 มาก

ท่านสามารถคิดค้นกิจกรรม/

โครงการทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

34 2.09 0.830 น้อย

จากการประเมินทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการอบรม	พบว่า	การ

อบรมนี้ได้รับผลเป็นท่ีประจักษ์ในเชิงตัวเลขว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้ความใจเพิ่ม

มากขึ้น	ซึ่งไม่เพียงแต่มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะในการวิเคราะห์การจัดทำา 

งบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายแล้ว	ผูเ้ข้าร่วมยังมีความตระหนกัในประเด็นนี ้

มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี	้เมือ่สอบถามถงึความพงึพอใจต่อการจัดอบรมในครัง้นี	้พบว่า

ผูเ้ข้าร่วมมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมคีะแนนเฉล่ีย	4.63	ทัง้นี้	

เมื่อพิจารณาในรายประเด็น	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถที่

เหมาะสมของวทิยากรมากทีส่ดุ	มีคะแนนเฉลีย่	4.62	รองลงมา	มคีวามพงึพอใจ

ในเทคนิคและวิธีการในการอบรม	คะแนนเฉลี่ย	4.44	เนื้อหาที่จัดอบรมมีความ

เหมาะสมเพยีงพอ	คะแนนเฉลีย่	4.41	เอกสารประกอบการอบรม	คะแนนเฉลีย่	

4.33	สถานทีจ่ดัอบรม	คะแนนเฉลีย่	4.22	และทีน้่อยทีส่ดุคอื	ระยะเวลาทีใ่ช้ใน

การจัดอบรม	มีคะแนนเฉลี่ย	3.81	ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน

หัวข้อ จ�านวน ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation

ระดับ 

ความ

เข้าใจ

เนือ้หาทีจ่ดัอบรมมคีวามเหมาะ

สมเพียงพอ

27 4.41 0.636 มาก

เทคนคิ/วธิกีารในการจดัอบรม 27 4.44 0.577 มาก

เอกสารประกอบการอบรม 27 4.33 0.679 มาก

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม 27 3.81 0.834 ปานกลาง

วทิยากรมคีวามรูค้วามสามารถ

เหมาะสมกับเรื่องที่อบรม

26 4.62 0.571 มาก

สถานที่จัดอบรม 27 4.22 0.577 มาก

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

การอบรมครั้งนี้

27 4.63 0.492 มาก
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4) ผลการประเมินการอบรมรายวิชาจากผู้สังเกตการณ์

สำาหรับกระบวนการประเมินการอบรมรายวิชา	ได้ออกแบบให้มี 

ผู้เชีย่วชาญด้านมติหิญงิชาย	รวมถงึมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งของการทำาหลกัสูตร	

โดยในแต่ละรายวิชา	สรุปผลการประเมินในด้านเนื้อหา	วิธีการอบรม	ได้ดังนี้

รายวิชาเรื่องความสำาคัญของการมีส่วนร่วมต่อการจัดทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติชาย	มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	อธิบายถึงความสำาคัญ 

ของการมีส่วนร่วม	เข้าใจง่าย	ปรับใช้ได้	โดยมีเรื่องที่ควรปรับปรุง	คือ	เพิ่มการ

มีส่วนร่วม	และมีระยะเวลามากกว่านี้	

รายวิชาเรื่องการจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	และรู้ถึงการจัดการงบประมาณในภาพรวม	

โดยมีข้อเสนอแนะ	คือ	ควรสอดแทรกเนื้อหาและยกตัวอย่างในพื้นที่	มีการ 

ซักถามและการมีส่วนร่วม	และการแยกแยะหมวดหมู่	

รายวิชาเรื่องมุมมองและแนวคิดด้านเพศ	มีความเข้าใจง่าย	ถือเป็น

แนวทางในปัจจุบันในด้านการคำานึงถึงความเสมอภาค	โดยมีข้อเสนอแนะ	ได้แก่	

ระยะเวลา	เนื้อหาควรกระชับมากกว่านี้	มีการยกตัวอย่างและการซักถามที่

ชัดเจน	เน้นภาพ	

รายวิชาเรื่องการจัดทำางบประมาณท่ีคำานึงถึงมิติหญิงชาย:	เศรษฐกิจ

หลงับ้านและตวัอย่าง	มกีารกล่าวถงึการจดัทำางบประมาณทีต้่องครอบคลมุทกุวยั 

ส่วนสื่อที่ใช้ต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจมากกว่านี้	โดยมีข้อเสนอแนะ	คือ	มีการ

ยกตัวอย่างในพื้นที่และอธิบาย	

รายวิชาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำางบประมาณที่

คำานึงถึงมิติหญิงชาย	มีการนำากรณีศึกษามาวิเคราะห์แผน	GRB	ซึ่งต้องอธิบาย

ให้ชัดเจน	ใช้ภาษาเข้าใจง่าย	และอธิบายกระบวนการให้ชัดเจน	
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รายวิชาเรื่องการเสวนาเรื่องงบประมาณและการจัดทำาแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ทำาให้ทราบทีม่าทีไ่ปของโครงการ	และเข้าใจ	แต่มเีวลาน้อย

และควรยกตัวอย่างมากขึ้น

รายวิชาเรื่องการนำากระบวนการมีส่วนร่วมมาจัดทำาแผนงบประมาณที่

คำานึงถึงมิติหญิงชาย	เนื้อหาเข้าใจง่าย	และต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจน	รวมทั้งระยะ

เวลาควรมีมากกว่านี้

รายวิชาเร่ืองการจัดทำาแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยคำานึงถึงมิติ

หญงิชาย	มเีนือ้หาเข้าใจง่าย	มกีารได้ลองคดิวเิคราะห์แผนงาน	แต่อาจต้องมเีวลา

ถ่ายทอดและฝึกกระบวนการให้มากขึ้น	

นอกจากน้ี	วทิยากรยังได้มกีารถอดบทเรยีนจากการอบรมโดยผูเ้ข้าร่วม

การอบรมมีส่วนร่วม	ซ่ึงผู้สังเกตการณ์ได้ให้ข้อสังเกตต่อกระบวนการดังกล่าว	

ว่ามีความชัดเจนและเข้าถึงประเด็นบทเรียนต่างๆ

ท้ังนี	้รายละเอยีดของการประเมนิจากผูส้งัเกตการณ์ต่อการจดัอบรมที่	

องค์การบริหารส่วนตำาบลริม	จังหวัดน่าน	มีดังต่อไปนี้
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วิชา เนื้อหา วิธีการอบรม

1. ความส�าคัญของการ 
มีส่วนร่วมต่อการจัดท�า 
งบประมาณที่ค�านึงถึง
มิติชายหญิง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บรรยายและนำาเสนอ	 
การซักถาม

อธิบายถึงความสำาคัญของ 

การมีส่วนร่วม

บอกถึงความสำาคัญของการมี

ส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย

เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำามา

ปรับใช้ 

บรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมได้ดี

2. การจัดท�า 

งบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความสอดคล้องกับ 

กลุ่มเป้าหมายดี

บรรยาย	นำาเสนอ	เข้าใจง่าย

การแบ่งงาน	แผนประจำาตำาบล

และการพัฒนาแผนงาน	 

รวมไปถึงการกำากับดูแลแผน 

ในการจัดการ

การบรรยายและการยกตัวอย่าง

การจัดทำางบประมาณ 

ในภาพรวม

ปฏิทินการทำาแผนและการจัดทำา

งบประมาณ

เข้าใจในเนื้อหาและการปฏิบัติ

ของท้องถิ่น	ตัวอย่างเพื่อแลก

เปลี่ยน	ปรับใช้

บรรยาย	ยกตัวอย่าง	เวลาน้อย

ในการนำาเสนอ

3. มุมมองและแนวคิด

ด้านเพศ

ความเท่าเทียมกัน	การกำาหนด

ยุทธศาสตร์	การแลกเปลี่ยน	

เรียนรู้	การกำาหนดขั้นตอนการ

ทำาแผนนโยบาย	สานสัมพันธ์ 

ในครอบครัว 

การอบรม	บรรยาย	โดยใช้การ

แสดงข้อมูลและการพูดคุย

แนวทางมุมมองในปัจจุบัน	โดย

คำานึงถึงความเสมอภาคของเพศ

นำาเสนอความสำาคัญของเพศ	 

ช/ญ	ในสังคม

เข้าใจในเนื้อหา บรรยาย

ตาราง 4.5 ผลประเมินจากผู้สังเกตการณ์ฝึกอบรมในพื้นที่
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ผู้สอน ผู้รับการอบรม สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สื่อสารได้ชัดเจน มีส่วนร่วม	แต่ยังมีความ
ไม่เข้าใจกับกระบวนการ

การมีส่วนร่วม	ละลาย
พฤติกรรม

สื่อและอธิบายให้เข้าใจได้

ง่าย	เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ในการทำาความเข้าใจ

สนใจ	รับฟังดี	แลกเปลี่ยนได้ ให้เวลามากกว่านี้

มีความรู้	และประสบการณ์

ดี

มีส่วนร่วม	40% การสอดแทรกเนื้อหา

สัมพันธ์กันในพื้นที่

มีความพร้อม	ความสามารถ สีหน้าผู้รับการอบรม

ยังมีข้อสงสัย

การซักถามและการมีส่วน

ร่วมในความคิด

  การแยกแยะหมวดหมู่ของงบ

ประมาณแผ่นดิน

อธิบายและยกตัวอย่าง

ได้ตรง

มีความเข้าใจ มีเวลามากขึ้นเพื่อยก

ตัวอย่างกระบวนการ

มีแนวคิด	และความรู้	

ความสามารถ

การให้ความสำาคญัของด้านหน้าที่

และขาดการแบ่งงาน	การมีส่วน

ร่วม	การสะท้อนบทบาทของ

ตนเอง	การแบ่งงานตามหน้าที่	

ความรบัผดิชอบร่วมกัน	ผู้รบัการ

อบรมตั้งใจในการรับฟัง

การยกตัวอย่างต้องชัดเจน

กว่านี้

อ.วันเพ็ญ  เนื้อหาควรเน้นภาพ

สื่ออธิบายให้ผู้ตามสื่อได้ สนใจรับฟังดี ไม่ได้ซักถามในการ

ยกตัวอย่าง

องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน

Inside_���������������.indd   149 12/1/2561   19:20:55



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

150

ตาราง 4.5 ผลประเมินจากผู้สังเกตการณ์ฝึกอบรม

วิชา เนื้อหา วิธีการอบรม

4. การจัดท�างบ
ประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย : เศรษฐกิจ
หลังบ้านและตัวอย่าง

การจัดงบประมาณแต่ละงาน 

ที่ต้องครอบคลุมทุกเพศ,วัย

ให้ตามงบของ	GRB,	ทำาไมต้อง	

GRB	และมีความสำาคัญต่อการ

จัดทำามากน้อยแค่ไหน	?

สื่อที่ใช้ในการสอนผู้เข้าอบรม

ต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการ

ทำาความเข้าใจ	เนื่องจากสื่อ 

ต้องชัดเจน

บรรยาย,	ฉายภาพ	 

และ	power	point

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อประกอบการจัดท�า

งบประมาณที่ค�านึงถึง

มิติหญิงชาย

นำากรณีศึกษาจากตัวอย่าง

โครงการ	แล้วมาทำาการ

วิเคราะห์แผน	GRB 

แบ่งกลุ่มทำากิจกรรม

ต้องอธิบายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ

ให้ชัดเจนหลายครั้งเนื่องจาก 

เป็นภาษาราชการ

 

6. การเสวนาเรื่องงบ

ประมาณและการจัดท�า

แผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

การจัดทำางบประมาณตาม 

แผนงานต่างๆ	ของแผ่นดิน

อ.วุฒิไกร

ทราบที่มาที่ไปของแผนงาน

โครงการ	มีประเด็นตัวอย่าง 

ที่ชัดเจน	อธิบายให้เข้าใจ

ดี	เพื่อทราบถึงตัวแบบ 

ท้องถิ่นอื่นที่ดำาเนินการ

7. การน�ากระบวนการ

มีส่วนร่วมมาจัดท�าแผน

งบประมาณที่ค�านึงถึง

มิติหญิงชาย

โปรดระบุตามสัดส่วนว่าต้องการ

ทำาอะไรและแบ่งแยกหมวดหมู่

ตามต้องการ

ให้ผู้เรียนจัดทำาแผนตามความ

ต้องการว่าจะออกมาอย่างไร?

เนื้อหาเข้าใจง่าย ดี	ทำาได้อย่างเข้าใจ
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ผู้สอน ผู้รับการอบรม สิ่งที่ต้องปรับปรุง

อ.ภาคภูมิ,	อ.พนิดา  นำากรณีตัวอย่างของการ

นำาเสนอให้สอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่

วิชาการมาก	ประชาชน

อาจต้องทำาความเข้าใจ	

เพราะเนื้อหามาก

ต้องทำาความเข้าใจเพิ่มขึ้น ควรอธิบายโดยวิพากษ์และ

ยกตัวอย่างจะทำาความเข้าใจ

ได้ดีกว่า

อ.ภาคภูมิ,	อ.พนิดา  อธิบายกระบวนการให้

ชัดเจน	โดยทั่วไป	ประชาชน

ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการ

จัดทำา

อธิบายและทำาความเข้าใจ

ในแผนงานโครงการ	

สื่อสารได้ดี	เข้าใจง่าย

มีความเข้าใจ	มีความคิด

กว้างขึ้น

เวลาน้อยจึงยกตัวอย่างน้อย

อ.สุธิดา,	อ.ถวิลวดี

อธิบายได้เข้าใจ มีความเข้าใจ,	มีแนวคิดที่จะไป

ปฏิบัติ

ควรมีเวลามากกว่านี้

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน
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ตาราง 4.5 ผลประเมินจากผู้สังเกตการณ์ฝึกอบรม

วิชา เนื้อหา วิธีการอบรม

8. การจัดท�าแผนปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม โดย

ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

การให้คิดวิเคราะห์ในการดำาเนิน

การตามแผนปฏิบัติการต่างๆ

ใช้คิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการ

ต่างๆที่ได้มาซึ่งแผนงาน

เนื้อหาเข้าใจง่าย,	ทำาความเข้าใจ

ได้

ดี	พาทำาได้,	เข้าใจได้,	ปฏิบัติได้

9. การถอดบทเรียน 
ประเมินผลการอบรม
และแนวทางการ
ขับเคลื่อน

ถอดบทเรียนจากแผนงานต่างๆ

ของผู้เข้าร่วมอบรม

ถอดจากผู้เสนอที่ได้จาก

การอบรมและนำาไปใช้ต่อไป

เข้าใจได้ถึงประเด็นที่ชัดเจนได้ แนะนำาและให้ความเป็นกันเอง

4.2.2 ผลการประเมนิจากพืน้ทำี ่องค์ำการบรหิารส่วน
จังหวัดกระบี่

การประเมนิหลกัสตูรฯ	ระหว่างการจดัฝึกอบรมที	่องค์การบริหารส่วน

จงัหวดักระบี	่มวีตัถปุระสงค์เช่นเดยีวกนักบัการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารทีจ่งัหวดั

น่าน	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยผลการประเมิน	จะนำาเสนอทั้งหมด	4	ส่วน	คือ

	 1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรม

	 2)	การประเมินกระบวนการและวธิกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร

	 3)	ประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

	 4)	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ผู้สอน ผู้รับการอบรม สิ่งที่ต้องปรับปรุง

อ.สุธิดา,	อ.ถวิลวดี   

อธิบายและพาทำาได้อย่าง

เข้าใจ

มีความเข้าใจ ต้องมีเวลาถ่ายทอดและ

ฝึกกระบวนการให้มากขึ้น

อ.สุธิดา,	อ.ถวิลวดี  

อธิบายและเข้าใจได้ตาม

ความเข้าใจ

เข้าใจและเปิดใจ	ตระหนัก

ที่จะนำามาใช้ทำางานในพื้นที่

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลริม จังหวัดน่าน

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้	ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่	ผู้บริหารและข้าราชการประจำาที่เก่ียวข้องกับการจัดทำาแผน

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่รวมผูเ้ข้าร่วมอบรมทีเ่ข้าร่วมครบทัง้	2	วนั	

จำานวน	42	คน	นอกจากนี	้นายกและรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี่

ยงัให้เกยีรตเิข้าร่วมในพธิเีปิดและปิดการอบรมด้วย	ซึง่นบัว่าองค์การบรหิารส่วน

จงัหวัดกระบีเ่ป็นหน่วยงานส่วนท้องถิน่ระดบัจังหวดัทีเ่หน็ความสำาคัญและให้ความ

ร่วมมอืต่อการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพขององค์กรโดยยอมรบัฟังและเรยีนรู้

สิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ	นอกจากนี้	ยังมีความพร้อมในเชิงปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล

จนสามารถเป็นหน่วยงานนำาร่องในด้านต่างๆ	ได้เป็นอย่างด	ีรายละเอยีดจำานวน

ผู้เข้าร่วมอบรมดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 4.6 แสดงอัตราส่วนผู้เข้าร่วมการอบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

 

ต�าแหน่ง จ�านวน ร้อยละ

สมาชิกสภา	อบจ.กระบี่ 14 33.3

ข้าราชการ/	เจ้าหน้าที่	อบจ.กระบี่ 26 61.9

อื่นๆ	(ครูผู้ช่วยโรงเรียน	อบจ.กระบี่) 2 4.8

																													รวม 42 100.0

ผูเ้ข้าอบรม	42	คน	จำาแนกเพศได้เป็น	เพศชาย	22	คน	คดิเป็นร้อยละ 

52.38	ของผู้เข้าร่วมอบรมทัง้หมด	และเพศหญงิจำานวน	20	คน	คดิเป็นร้อยละ	

47.62	ทั้งนี้	ผู้เข้าร่วมเหล่านี้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้แนะนำาให้

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ภายใต้เงื่อนไขที่ทางสถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือ	

คอื	ผูเ้ข้าร่วมอบรมควรเป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการจดัทำาแผนพฒันาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รายละเอียด	ดังตารางต่อไปนี้	

ตาราง 4.7 แสดงอัตราส่วนผู้เข้าร่วมการอบรมจ�าแนกตามเพศ

เพศ จ�านวน ร้อยละ

ชาย 22 52.38

หญิง 20 47.62

รวม 42 100.0
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2) การประเมินผลกระบวนการและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมนิกระบวนการและวธิกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้นี	้มผู้ีเข้า

ร่วมการอบรมที่ให้ความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามการประเมินผลจำานวน

ทั้งสิ้น	21	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	50	จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด	42	คน	

ผลจากการวเิคราะห์	พบว่า	ความพงึพอใจต่อการมส่ีวนร่วมในกิจกรรม

ทีส่ถาบนัจดัขึน้ทัง้	2	วัน	พบว่า	ร้อยละ	71.4	พงึพอใจทีร่ะดบัมาก	ร้อยละ	23.8	

พึงพอใจมากที่สุด	และอีกร้อยละ	4.8	พึงพอใจน้อย	ส่วนประเด็นความพึงพอใจ

ต่อกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ	พบว่า	ร้อยละ	76.2	พึงพอใจมาก	ร้อยละ

14.3	พงึพอใจมากทีส่ดุ	และร้อยละ	9.5	รูสึ้กพึงพอใจน้อย	รายละเอยีดดังตาราง

ต่อไปนี้

ตาราง 4.8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 

จ�าแนกตามประเด็นค�าถามและระดับความพึงพอใจ

กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ

น้อยที่สุด 

(1)

น้อย

(2)

มาก

(3)

มากที่สุด

(4)

1.	ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง	2	วัน	

มากน้อยเพียงใด

- 4.8 71.4 23.8

2.	ท่านมีความพึงพอใจกับกระบวนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

- 9.5 76.2 14.3

3.	ท่านคดิวา่ทา่นไดร้บัความรูแ้ละมคีวาม

เขา้ใจเรือ่ง	GRB	เพิม่ขึน้หรอืไม	่มากนอ้ย

เพียงใด

- - 61.9 38.1

4.	ท่านพอใจในวิทยากรที่มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญ

- - 61.9 38.1
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กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ

น้อยที่สุด 

(1)

น้อย

(2)

มาก

(3)

มากที่สุด

(4)

5.	ท่านพึงพอใจในการใช้สื่อ	วิธีการ	และ

เทคนิคที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ	และ

กิจกรรม

- 5.0 75.0 20.0

6.	ท่านคิดว่าระยะเวลาการอบรมมีความ

เหมาะสม

- 9.5 76.2 14.3

7.	ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ - - 71.4 28.6

8.	ท่านความพึงพอใจในการในสถานที่

จัดกิจกรรม

- - 57.1 42.9

9.	ทา่นพงึพอใจในเรือ่งอาหารและอาหาร

ว่างที่จัดให้ระหว่างการจัดกิจกรรม

- - 61.9 38.1

ความพึงพอใจต่อการรับรู้และมีความเข้าใจเรื่อง	Gender	Responsive	

Budgeting:	GRB	และความพึงพอใจต่อวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ	

พบว่า	ร้อยละ	61.9	พงึพอใจมาก	และร้อยละ	38.1	พงึพอใจมากทีส่ดุ	ส่วนความ

พงึพอใจต่อการใช้สือ่	วธิกีารและเทคนคิทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หาสาระและกจิกรรม

การอบรม	ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ	75	รูส้กึพงึพอใจมาก	ร้อยละ	20	พงึพอใจมากทีส่ดุ	

ในขณะที่อีกร้อยละ	5	พึงพอใจน้อย

ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ	76.2	

พึงพอใจมาก	ร้อยละ	14.3	พึงพอใจมากที่สุด	และอีกร้อยละ	9.5	รู้สึกพึงพอใจ

น้อย	นอกจากนี้	ผู้เข้าร่วมอบรมรอละ	71.4	พึงพอใจมากต่อเอกสารประกอบที่

ผูจ้ดัอบรมจัดเตรยีมให้	และอกีร้อยละ	28.6	พงึพอใจมากทีส่ดุ	ในขณะทีส่ถานที่

จัดกิจกรรม	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่

ทีผู่เ้ข้าอบรมร้อยละ	57.1	และ	42.9	พงึพอใจมากและมากทีส่ดุ	ตามลำาดบั	และ
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ประเดน็ความพงึพอใจของการจดัอาหารและอาหารว่างระหว่างการอบรม	ร้อยละ	

61.9	และ	38.1	ของผู้เข้าอบรมพึงพอใจมากและมากที่สุด	ตามลำาดับ

ตาราง 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายประเด็นค�าถาม

ประเด็นการประเมินผล จ�านวน ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation

ระดับ

ความ

พึงพอใจ1

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 21 3.19 .512 มาก

ความพึงพอใจต่อกระบวนการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

21 3.05 .498 มาก

ได้รับความรู้และเข้าใจเรื่อง	GRB	เพิ่มขึ้น 21 3.38 .498 มากที่สุด

ความพงึพอใจตอ่ความรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ของวิทยากร

21 3.38 .498 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ	วิธีการ	และ

เทคนิคของวิทยากร

20 3.15 .489 มาก

ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 21 3.05 .498 มาก

ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ 21 3.29 .463 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม 21 3.43 .507 มากที่สุด

ความพงึพอใจตอ่การจดัอาหารและอาหาร

ว่าง

3.38 .498 มากที่สุด

รวม 3.27 .266 มากที่สุด

1		การแบ่งช่วงคะแนนตามหลกัทางสถติิ	คะแนน	1.00	-	1.75	หมายถงึ	พงึพอใจน้อยทีส่ดุ	คะแนน	
1.76	-	2.50	หมายถึง	พึงพอใจน้อย	คะแนน	2.51	-	3.25	หมายถึง	พึงพอใจมาก	คะแนน	3.26	
-	4.00	หมายถึง	พึงพอใจมากที่สุด
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ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการประเมินผล 

กระบวนการและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ท่ีระดับ	3.27	ซ่ึงจัดอยู่ในช่วง

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด	

3) ประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

สำาหรับการประเมินผลด้านความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการจัดการ

อบรม	พบว่า	ผู้เข้าอบรมร้อยละ	61.9	คิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผน

พฒันาขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่ในระดบัมาก	ในขณะท่ีร้อยละ	33.3	

คิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนน้อย	ท้ังนี้	ผู้เข้าร่วมร้อยละ	19	คิดว่า

ก่อนจะเข้าร่วมอบรมตัวเองมีความเข้าใจเรื่อง	GRB	มากพอสมควร	ร้อยละ	

47.6	เข้าใจน้อย	ร้อยละ	23.8	เข้าใจน้อยมาก	และมีถึงร้อยละ	9.5	ที่ไม่เข้าใจ

เลย	และเมื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้แล้ว	ร้อยละ	90.5	ของผู้เข้าร่วมอบรม 

ได้ประเมินตนเองว่ามีความรู้และเข้าใจเรื่อง	GRB	ที่ระดับมาก	และร้อยละ	9.5	

รู้และเข้าใจเรื่อง	GRB	มากที่สุด	

ตาราง 4.10 แสดงร้อยละของระดับความรู้/ ความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม 

ของผู้เข้าร่วมอบรม จ�าแนกตามประเด็นค�าถามและระดับการรับรู้

ประเด็นค�าถาม รอ้ยละของระดบัความรู/้ ความเขา้ใจ/ การมสีว่นรว่ม

ไม่เข้าใจเลย/

ไมม่คีวามเหน็/ 

ไม่มีส่วนร่วม

น้อยที่สุด 

(1)

น้อย 

(2)

มาก 

(3)

มากที่สุด 

(4)

1.	ทา่นคดิวา่ตัวทา่นเองมสีว่นรว่ม

ในการจัดทำาแผนพัฒนา	อบจ.	

ระดับใด

- - 33.3 61.9 4.8

2.	ก่อนการอบรมท่านเข้าใจคำาว่า	

การจัดทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติิ

หญิงชาย	(GRB)	ระดับใด

9.5 23.8 47.6 19.0 -
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ประเด็นค�าถาม รอ้ยละของระดบัความรู/้ ความเขา้ใจ/ การมสีว่นรว่ม

ไม่เข้าใจเลย/

ไมม่คีวามเหน็/

ไม่มีส่วนร่วม

น้อยที่สุด 

(1)

น้อย

(2)

มาก

(3)

มากที่สุด

(4)

3.	หลงัการอบรม	ทา่นเขา้ใจคำาวา่	

“GRB”	ระดับใด

- - - 90.5 9.5

4.	ทา่นคดิวา่แผนพฒันาของ	อบจ.	

ทีผ่่านมามกีารคำานงึถงึมติิหญงิชาย	

(GRB)	ระดับใด

- - 28.6 57.1 14.3

5.	จากการอบรมในครัง้นี	้ทา่นคดิ

วา่ในอนาคตอนัใกล	้อบจ.จะมแีผน

พัฒนาที่คำานึงถึงมิติหญิงชายเพิ่ม

มากขึ้นหรือไม่	อย่างไร

- - - 57.1 42.9

 

ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

ของผู้เข้ารับการอบรม

ประเด็นค�าถาม จ�านวน ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation

การมส่ีวนรว่มในการจดัทำาแผนพฒันา	อบจ. 21 2.71 .561

ความเข้าใจเรื่อง	GRB	ก่อนการอบรม 21 1.76 .889

ความเข้าใจเรื่อง	GRB	หลังการอบรม 21 3.10 .301

แผนพัฒนาของ	อบจ.กระบี่	ที่ผ่านมา

คำานึงถึง	GRB	ระดับใด

21 2.86 .655

ในอนาคตแผนของ	อบจ.กระบี่	

จะมีการคำานึงถึง	GRB	มากขึ้น

21 3.43 .507

                                  รวม 21 2.77 .336
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สรปุค่าเฉลีย่การประเมินระดับความรู	้ความเข้าใจและการมส่ีวนร่วมของ 

ผูเ้ข้าร่วมอบรม	ดงัแสดงตาราง	4.11	พบว่าค่าเฉล่ียการประเมนิผลของผู้เข้าร่วมการ

อบรมเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการจดัทำาแผนของ	อบจ.กระบี	่มค่ีาเฉลีย่	2.71	ผูเ้ข้าร่วม 

อบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบีเ่หน็ว่าทีผ่่านมาแผนพฒันาของ	อบจ.กระบี	่มกีารคำานงึถงึเรือ่ง	GRB	อยูบ้่าง	

ทั้งนี้	มองว่าในอนาคตแผนของ	อบจ.กระบี่จะมีการคำานึงถึงเรื่อง	GRB	มากขึ้น	

นอกจากนี้	เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ	GRB	ที่ผู้เข้าร่วม

อบรมได้เรยีนรูจ้ากการอบรมในครัง้นี	้ผูเ้ข้าอบรมสามารถตอบคำาถามเพือ่ทบทวน

ความเข้าใจและความหมายของ	“การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	

(GRB)”	คอื	การจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึความเสมอภาค	เข้าถงึทกุเพศทกุวยั 

วเิคราะห์ถงึความจำาเป็นและผลประโยชน์ของแต่ละกลุม่ท่ีแตกต่างกนั	การจดัทำา 

งบประมาณที่คำานึงถึงคนทุกภาคส่วนที่มีความแตกต่างกัน	มีการกระจายของ

ทรพัยากรให้เกดิความเท่าเทยีมกนัเพือ่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้

ผู้เข้าร่วมการอบรมยังให้ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที ่

ควรเข้ารบัการอบรมเรือ่ง	GRB	เพือ่เป็นข้อมลูสำาหรบัการจดัการอบรมให้เหมาะสม 

กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งต่อไป	โดยแบ่งเป็นส่วนของภาครัฐ	และภาคประชาชน	

โดยส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ประกอบด้วยนายกองค์การบรหิารส่วน

จงัหวดั	สมาชิกสภาท้องถ่ิน	เจ้าหน้าท่ี	ข้าราชการ	หวัหน้าส่วนราชการทกุหน่วยงาน 

ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการจัดทำางบประมาณ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ฯลฯ	ส่วนภาค

ประชาชน	ได้แก่	สภาประชาคม	กลุ่มสมาคมแม่บ้าน	กลุ่มผู้สูงอายุ	เยาวชน	

4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ผูเ้ข้ารบัการอบรมมองว่าเป็นการอบรมทีด่	ีแต่มข้ีอเสนอแนะบางประการ

ในรายละเอียดย่อย	เช่น	การสร้างบรรยากาศในการอบรมให้น่าสนใจ	ปรับปรุง

สือ่ให้มกีารถ่ายทอดได้ชดัเจน	เป็นต้น	(สำาหรบัรายละเอยีดการประเมนิส่วนที	่3 

และ	4	ปรากฏในภาคผนวก)
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กล่าวโดยสรปุ	คอื	การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	การจดัทำางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วมในการนำามติหิญงิชายมาพจิารณาสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

นั้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำาให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้

ความเข้าใจในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น	และที่สำาคัญ	ไม่เพียงแต่การมีวิทยากรที่มี

ความรูค้วามสามารถท่ีเพยีงพอแล้วน้ัน	การมเีทคนคิการถ่ายทอดเนือ้หาทีเ่ข้าใจง่าย

และสามารถมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นน้ันทำาให้	ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักถึง	

“มิติหญิงชาย”	กันมากขึ้น	ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเพศหญิงหรือชาย	

4.3 หลักสูตรเพื่อการจัดท�งบประมาณแบบมี
ส่วนำร่วมโดยค�นำึงถึงมิติหญิงชาย 

จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม	และการทดลองการฝึกอบรมในพืน้ที่	

อบต.ริม	จ.น่าน	และ	อบจ.	กระบี่	แล้ว	สถาบันพระปกเกล้าได้ทำาการทบทวน

เนือ้หาและกระบวนการ	ตลอดจนนำาผลการประเมนิการฝึกอบรมมาวเิคราะห์ร่วมกนั

จึงขอนำาเสนอหลักสูตรการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยคำานึงถึงมิติ

หญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังมีรายะเอียด	ดังนี้

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดท�างบประมาณที่มีมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ที่มาและความส�าคัญของหลักสูตร

	 การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	Gender	Responsive	

Budgeting	(GRB)	นั้นหมายถึง	การจัดทำางบประมาณท่ีบูรณาการมิติ

หญงิชาย	และตดิตามดวู่างบประมาณนัน้ได้ตอบสนองต่อความเสมอภาค
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ระหว่างหญงิชายและเงือ่นไขสทิธขิองผูห้ญงิมากน้อยเพียงไร	ดังนัน้ในการ

จัดทำางบประมาณนี้	จึงสะท้อนการใช้จ่าย	กระบวนการ	บทบาทของผู้ที่

เกีย่วข้อง	และการตรวจสอบการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณท่ี

คำานึงถึงมิติหญิงชาย

	 2.	เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดลำาดับความสำาคัญ

ของการจดัสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมโดยพจิารณาความต้องการของ

ผู้หญิง	ผู้ชาย	เด็กหญิง	และเด็กชาย	รวมทั้งความสัมพันธ์เป็นกรอบใน

การพิจารณา	

	 3.	เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัทำางบประมาณแบบ

มีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงมาพิจารณา

	 4.	มีโครงการท่ีเหมาะสมกับทุกคนในชุมชน	และมีการจัดทำา

งบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ	

เนื้อหาหลักสูตร

	 ระยะเวลา	2	วัน	โดยมีเนื้อหาในภาพรวมได้แก่	

	 1.	แนวคดิเกีย่วกบัประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม	การจดัทำางบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และมุมมองด้านเพศ

 วัตถุประสงค์	 เพ่ือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม	การจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และมุมมองด้านเพศ
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	 2.	การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายและการวิเคราะห์

ข้อมูล

 วัตถุประสงค์	 เพือ่ให้กลุม่เป้าหมายสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมลู

ด้านต่างๆ	เพื่อการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายได้

	 3.	กระบวนการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชาย

 วัตถุประสงค์	 เพือ่เรยีนรูก้ระบวนการและวธิกีารจดัทำางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วมที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย

วิธีการ   

	 1.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)

	 2.	การบรรยาย	/	การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ	GRB

	 3.	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การวัดผล/ประเมินผล

	 1.	กลุ่มเป้าหมายทำาแบบประเมินกิจกรรมและความพึงพอใจที่มี

ต่อหลักสูตร

	 2.	ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นความสำาคัญของการจัดทำางบประมาณที่

คำานึงถึงมิติหญิงชาย
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	 2.	 กลุ ่มเป ้าหมายมีตัวแบบและกระบวนการในการจัดทำา

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย

กลุ่มเป้าหมาย  

	 ผูน้ำาชมุชน	กลุม่แม่บ้าน	อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมูบ้่าน	ผู้นำา

เยาวชน	สมาชกิสภาท้องถิน่	ภาคประชาสงัคม	เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ที่เกี่ยวข้องของทุกหมู่บ้านในสัดส่วนหญิง/ชายใกล้เคียงกัน	

จำานวนทั้งสิ้น	30-35	คน

รายละเอียดเนื้อหาและวิธีการในรายวิชา

รายวิชา วิธีการ ระยะเวลา

1.	ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมต่อ

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

ชายหญิง

-	บรรยาย

-	สรุป

30	นาที

2.	การจัดทำางบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

-	บรรยาย

-	สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

30	นาที

3.	มุมมองและแนวคิดด้านเพศ -	Workshop

-	สรุป

1	ชั่วโมง
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รายวิชา วิธีการ ระยะเวลา

4.	การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชาย	:	เศรษฐกิจหลังบ้านและ

ตัวอย่าง

-	บรรยาย

-	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-	VDO	(Animation)	

เกี่ยวกับ	GRB	

2	ชั่วโมง

5.	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบ

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชาย

-	บรรยาย

-	การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	Workshop	+	

แบ่งกลุ่มย่อย

2	ชั่วโมง

6.	การจัดทำาแผนปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม	โดยคำานึงถึงมิติหญิงชาย

-	Workshop

-	การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

4	ชั่วโมง

7.	การถอดบทเรียน	ประเมินผล

การอบรม	และแนวทางการขับเคลื่อน

-	Commentator	(Steering

+	คณะวิทยากร)

-	การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น	และ	workshop

1	ชั่วโมง

รวม 7 รายวิชา (ระยะเวลารวม 11 ชั่วโมง)

ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาวิธีการและวิชาต่างๆ	ในหลักสูตร	

คณะวิทยากรอาจปรึกษาหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละแห่งก่อน

ดำาเนินการอบรม	เพื่อปรับเนื้อหาและวิธีการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ

สถานการณ์แต่ละท้องถ่ิน	สำาหรบัแนวทางขบัเคลือ่นการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึ

ถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเนื้อหาบทต่อไป
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บทที่ 5

บทสรุป และแนำวทางขบัเคลื่อนำ 
ในำระดบัท้องถิ่นำและระดบัชาติ
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5.1 บทสรุปการจัดท�งบประมาณที่ค�นำึงถึงมิติ
หญิงชายแบบมีส่วนำร่วม

การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในหนังสือเล่มนี้เป็น

กระบวนการตัดสินใจ	ซ่ึงทำาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำางบประมาณ	

ตลอดจนเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัของคนทกุกลุม่ในพืน้ที่	

รวมไปถงึการจดัสรรทรพัยากรสาธารณะ	หรอืการเข้าถึงบรกิารสาธารณะอกีด้วย	

ทั้งนี้การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม	จำาเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา

มีบทบาทโดยตรงในการตัดสินใจว่าควรจะมีโครงการใดเกิดขึ้น	เพื่อขับเคลื่อนให้

ประชาชนในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงความเสมอภาคกันในสังคม	โดยมีประชาชนใน

พื้นท่ีมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม	ดังนั้น	การจัดทำา

งบประมาณแบบมส่ีวนร่วม	จงึเป็นการสร้างรปูแบบของประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม

ในภาคประชาชนนั่นเอง

กระบวนการจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วม	เป็นการแสดงถงึแนวทาง

ประชาธปิไตยโดยตรง	เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ามามี

โอกาสแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่มีในพื้นที่	เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

โครงการที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการนำาเสนอ	และการมีส่วนร่วมยังเป็น

เครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนในพื้นที่	โดยเฉพาะผู้หญิง	เด็ก	

และคนชรา	ที่อาจจะไม่ค่อยได้รับการเปิดโอกาสให้มาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

มากนกั	กระบวนการจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วม	จงึเป็นการส่งเสรมิให้เกดิ

ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกันให้อย่างยัง่ยนื	รวมทัง้การจดัทำางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วม	เป็นเครื่องมือสำาหรับการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างพลัง	
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(Empowerment)	และส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใส	รวมถึงความพร้อมรับผิดชอบ	

(Accountability)	อันจะช่วยลดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดทำางบประมาณ	

และการเสริมสร้างความเสมอภาคให้เพิ่มขึ้นในสังคม	ดังแสดงในภาพด่านล่างนี้

 

ภาพ 5.1 แสดงถึงความเท่าเทียม กับ ความยุติธรรม 1 

จากภาพด้านบนนี	้อาจจะแสดงถงึความเท่าเทยีม	แต่ไม่ได้หมายความว่า

จะยุติธรรม	เพราะหากเรายึดถือเอาแต่ความเท่าเทียม	โดยการให้สิ่งของหรือ

ประโยชน์เท่าๆกันทุกกลุ่ม	ดังเช่นภาพ	5.1	ด้านซ้ายมือ	โดยไม่ดูว่าพื้นฐาน

ของแต่ละคนนั้นเท่าเทียมกันหรือไม่	ในที่สุดสังคมหรือหลายคนอาจจะมองว่า	

“ไม่ยุติธรรม”	และเกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมตามมา	ในขณะเดียวกัน	หากมี

การช่วยเหลอืทีไ่ม่เท่ากนั	อาจถูกกล่าวหาว่า	“ไม่เท่าเทยีม”	แต่จะก่อให้เกดิความ

เป็นธรรม	หรือความยุติธรรม	ดังเช่นภาพ	5.1	ด้านขวามือ	ที่พบว่าทั้ง	3	คน	

มส่ีวนสงูไม่เท่ากนั	จึงจำาเป็นต้องให้ลงัไม้ทีแ่ตกต่างกนั	โดยจะให้คนทีต่วัเตีย้มาก

1		ภาพจาก	http://schoolsofequality.com/equality-v-equity/
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ที่สุด	จึงก่อให้เกิดความยุติธรรม	แต่จะไม่เกิดความเท่าเทียมกัน	เพราะพื้นฐาน

ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	ทั้งทางด้านครอบครัว	การศึกษา	การงาน	เป็นต้น	

ดังนั้น	เมื่อพื้นฐานของคนในสังคมไม่เท่ากัน	มีความแตกต่างหลากหลาย	

แต่จำาเป็นต้องอยู่ร่วมกัน	รัฐจึงควรมีวิธีจัดการกับทรัพยากรของประเทศอย่างไร	

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม	(เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง,	ม.ป.ป.)

เพราะฉะนัน้	การจดัทำางบประมาณแบบมส่ีวนร่วมทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย

จงึจำาเป็นต้องมคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบังบประมาณแบบมส่ีวนร่วมเป็นสำาคญั	

โดยเฉพาะประสบการณ์ของการนำากระบวนการนี้ไปใช้ในการขับเคลื่อนของ

ต่างประเทศ	เพ่ือนำามาเป็นแนวทาง	และนำามาปรับปรุงการจัดทำางบประมาณ

ประเภทนี้ให้เหมาะสมตรงกับบริบท	รูปแบบของการจัดทำางบประมาณของ

ประเทศไทย	รวมถึงการนำามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในประเทศไทย	

การศึกษาครั้งนี้จึงจัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจ	

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม	ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

การจดัทำางบประมาณทีน่ำามติหิญงิชายมาพจิารณา	(Gender	Responsive	Budgeting)

ในระดับท้องถิ่น	ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญิงชายแบบมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยมี

กระบวนการดำาเนินงาน	คือ	การศึกษาแนวคิดและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

จดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถึงมติหิญงิชาย	การพฒันาร่างหลกัสตูรอบรมการจดัทำา

งบประมาณท่ีคำานึงถงึมิตหิญิงชาย	การอบรมและประเมนิผลหลกัสตูรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่นำาร่อง	และการพฒันาหลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ในการนี้	คณะผู้วิจัยได้ทำาการพัฒนาหลักสูตร	“การจัดทำางบประมาณ

ที่คำานึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม”	เพื่อเป็นตัวแบบในการนำาแนวคิดไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างง่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยที่

คณะผู้ศึกษาได้ถอดบทเรียนจากการดำาเนินงาน	พบว่า	มีข้อสังเกตท่ีสำาคัญ

เกี่ยวกับ	GRB	ดังนี้
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•	 เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์	ติดตาม	และประเมินผลกระทบ

ของนโยบายงบประมาณและการคลัง	โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

มิตหิญงิชายมาวิเคราะห์	เพือ่ทบทวนและกำากับให้เกิดความ

เป็นธรรม

•	 จำาเป็นต้องมองแบบบคุคล	หรอืกลุม่ต่างๆ	ให้ละเอยีดมากกว่า

การมองแบบครัวเรือน	ทำาให้เห็นสถานการณ์	ปัญหา	ความ

จำาเป็นเพิ่มมากยิ่งขึ้น	และชัดเจนมากขึ้น	

•	 มีความครอบคลุมถึงการตรวจสอบกำาหนดการ	การใช้จ่าย	

และตรวจสอบผลกระทบงบประมาณ	ผ่านแผนงาน	โครงการ	

ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

•	 ช่วยในการสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียม	ความ 

เสมอภาคในกลุม่ต่างๆ	ทีห่ลากหลายมากขึน้	ในระดบัจลุภาค

•	 ช่วยในการใช้ข้อมูล/ข้อเทจ็จรงิ	(information)	ในการวเิคราะห์

นโยบาย	

•	 ผูท้ีเ่กีย่วข้องจำาเป็นต้องมมีมุมองมติหิญงิชาย	(gender	lens)

•	 ช่วยบรรเทางานทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ในภาคเศรษฐกจิอภบิาล	

•	 ช่วยในการแก้ปัญหาที่การบริหารพัฒนาไปไม่ถึง	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

•	 ช่วยเสรมิสร้างประชาธปิไตยทีใ่ห้ความสำาคญักบัการมส่ีวนร่วม 

ความเสมอภาค	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ลักษณะของหลักสูตร	“การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย

แบบมีส่วนร่วม”	นี้	มีการผสมผสานเทคนิคต่างๆ	เพื่อต้องการให้เกิด	1)	ความ

ตระหนักของการนำามิติหญิงชายอันหมายถึงบทบาท	การเข้าถึงทรัพยากร	และ
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ความสัมพันธ์	2)	เกิดการเรียนรู้และทำาความเข้าใจ	เรื่องการจัดทำางบประมาณ

ที่นำามิติหญิงชายมาพิจารณา	(Gender	Responsive	Budgeting)	รวมทั้งความ

ต้องการขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณลักษณะน้ีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	

โดยการนำาเทคนิคของการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ	ทัง้ฝ่ายผูบ้รหิารท้องถิน่	ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ภาคประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที่	ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้หญิงและ

ผู้ชาย	ดังนั้นการใช้เทคนิคต่างๆ	เหล่านี้	และเพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนัก

และความเข้าใจมากขึ้น	ได้นำากรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้ในการทำาให้	

GRB	เป็นไปได้จรงิจนเกดิเป็นการจดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญิงชายแบบมี

ส่วนร่วม	(Gender	Responsive	Participatory	Budgeting:	GRPB)	

5.2 การพฒันำาขบัเคลื่อนำในำระดบัท้องถิ่นำ
รูปแบบแนวทางการขับเคลื่อน	“การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติ

หญงิชายแบบมส่ีวนร่วมสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”	มกีารจัดทำาหลกัสตูร

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	โดยมีพื้นที่นำาร่อง	คือ	องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลริม	จังหวัดน่าน	และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี	และได้มีการ

พัฒนาตัวแบบเพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน	“การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่

คำานงึถงึมติหิญงิชาย”	และส่งเสรมิให้ทกุคนในพืน้ทีม่คีวามเสมอภาคกนัในทกุมติิ

และนำาแนวคิดมาพัฒนาตัวแบบ	ในการขับเคลื่อนนี้มีทั้งหมด	8	ขั้นตอน	ดังนี้	

(ดังภาพ	5.2)

ขั้นตอนที่	1	เป็นการเสวนากันระหว่างผู้บริหารกับเครือข่ายอื่นๆ	เพื่อ

ให้การพัฒนาหลักสูตรมีครบทุกมิติและมีหน่วยงานที่

ดูแลในแต่ละมิติโดยตรง	เพื่อคอยให้คำาปรึกษา	รวมถึง

ข้อแนะนำาต่างๆ

Inside_���������������.indd   171 12/1/2561   19:20:56



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

172

ข้ันตอนท่ี	2	เป็นการเสวนา	สรุปขั้นตอนการจัดทำาหลักสูตรระหว่าง 

ผู้บริหารและผู้ร่วมจัดทำาหลักสูตร	รวมไปถึงผู้ที่จะนำา

หลักสูตรไปใช้อบรม	เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติมาก

ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนท่ี	3	เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อทำาความเข้าใจเบื้องต้น

เกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณการมีส่วนร่วมโดยการนำา

มิติหญิงชายมาร่วมพิจารณา

ขั้นตอนที่	4	เป็นขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เป็นหลักสูตรที่

พัฒนาข้ึน	สำาหรับท้องถิ่น	เพื่อปรับความรู้	ความเข้าใจ

พื้นฐานของการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วมที่คำานึงถึง

มิติหญิงชาย	ซึ่งขั้นตอนน้ีมีกระบวนการอยู่	2	ส่วนคือ	 

1.	การทำา	workshop	เพ่ือสร้างความรู	้ความเข้าใจเบือ้งต้น 

เกีย่วกบัการจดัทำาแผนงบประมาณ	2.	ปฏบิตักิารการจัดทำา 

กรอบโครงการ	แผนงาน	เพื่อนำาไปใช้ในการจัดทำา 

งบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำานึงถึงมิติหญิงชายและ

ความเสมอภาคกันของประชาชนในพ้ืนที่	(โดยเฉพาะใน

ท้องถ่ินที่ไม่ได้มีวิธีการคิดในการจัดทำางบประมาณอย่าง

ถูกต้อง)	(ดังภาพ	5.3)

ขั้นตอนที่	5	เป็นขั้นตอนของการเสวนาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่ม 

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักระบวนการจัดทำางบประมาณ	เช่น	

ผูบ้รหิารท้องถิน่	คณะทำางาน	เจ้าหน้าที	่ผูเ้ข้าร่วมอบรมที่

มศีกัยภาพและเข้าใจการจดัทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชาย	รวมไปถงึการนำาไปใช้ปรบัแต่งและ

จัดสรรงบประมาณได้อย่างเสมอภาคกัน	โดยประชาชน

ภายในพื้นที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
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ขั้นตอนที่	6	เป็นการนำาแผนงบประมาณสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง

ขั้นตอนที่	7	เป็นขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลหลักสูตรนี้ว่า

ผลการอบรมทีเ่กดิขึน้เป็นประโยชน์	หรอืชาวบ้านมส่ีวนร่วม

มากขึน้หรอืไม่	รวมไปถงึเป็นการสร้างเครอืข่ายให้ท้องถิน่

อืน่ๆ	สามารถนำาเอาหลกัการนีไ้ปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ขั้นตอนที่	8	เป็นขั้นตอนของการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นอื่นๆ	ได้นำาการ

จดัทำางบประมาณทีค่ำานงึถงึมติหิญงิชายแบบมส่ีวนร่วม	ไป

ใช้ในการจดัทำาแผนงบประมาณอย่างเสมอภาคกนั	เพือ่ให้

เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

หลังจากดำาเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว	ยังจำาเป็นต้องมีการจัดอบรม

ในรูปแบบน้ี	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้	ความเข้าใจในหลักการอย่างแท้จริง	ซึ่ง

อาจจะต้องมีการจัดทำาหลักสูตร	เพ่ือเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	ไม่ใช่แต่เพยีงสถาบนัพระปกเกล้าเพยีงแห่งเดยีว	เพือ่เป็นการเน้นยำา้

ให้ทุกคนตระหนักถึงคำาว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม	การ

จัดทำาหลักสูตรนี้	จึงเป็นเสมือนต้นแบบ	ของการพัฒนาหลักสูตร	“การจัดทำา

งบประมาณทีค่ำานึงถงึมติหิญงิชาย	(GRB)”	โดยบรูณาการการจดัทำางบประมาณ

แบบมส่ีวนร่วม	และเป็นต้นแบบในการขบัเคลือ่นสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อื่นๆ	เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถทำาความเข้าใจและเกิดประโยชน์	โดย

การนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนงบประมาณให้เหมาะสมแก่บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ	

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	
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ภาพ 5.2 Spiral Model เป็นตัวแบบของการขับเคลื่อน 

“การจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการน�ามิติหญิงชายมาพิจารณา

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1.	ประสานงานกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	(Link)

2.	นำาเสนอแนวคิดและกระบวนการ
กบัผูบ้รหิารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน	(Executive	Brief)

3.	การประชมุเชงิปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วม
เพือ่สร้างความเข้าใจใน	GRB	(Participatory	
Workshop	for	understanding	GRB)

4.	จัดการอบรมการมีส่วนร่วมในการจดัทำากรอบ
โครงการแผนงาน	เพือ่จัดทำางบประมาณภายใต้แนวคดิ	

GRB	และ	PB	(Participatory	Budgeting)

5.	จัดการพดูคุยกึง่ทางการเพือ่ซักถามความเข้าใจ	GRB	
ปรบัแผนและโครงการทีมี่อยู	่และพจิารณาโครงการทีไ่ด้จากกระบวนการ
อบรมทำาให้สามารถนำามาจัดทำา	GRB	ในรอบปีงบประมาณใหม่โดยมี

ผูผ่้านการอบรมบางส่วนทีมี่ศกัยภาพร่วมทำาความเข้าใจ
และร่วมกนัช่วยเหลือท้องถิน่

6.	นำาแผน	GR(P)B	
ไปสูก่ารปฏบิตัิ

7.	ตดิตาม/ประเมินผล	
(รวมทัง้ให้คำาปรกึษา)

8.	ขยายผลและสร้าง
เครือข่ายไปยังท้องถิน่อืน่	
(Link	กบัท้องถิน่อืน่ๆ)
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 ภาพ 5.3 แสดงขั้นตอนที่ 4 ใน “การจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ในการน�ามิติหญิงชายมาพิจารณาส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ข้อมลูแยกเพศ

A:	2	กลุม่

ข้อมลู/
ข้อเทจ็จรงิ

-เกบ็
-วเิคราะห์

เกบ็และวเิคราะห์
-แบบใหม่	จากปัญหา
-แบบเก่า	(ผลกระทบ)

กระบวนการ
มส่ีวนร่วม

การตอบสนองแนวโน้ม
บทบาททางเพศ

มองการตอบสนอง	
ด้วยการออกแบบ

B:	กลุม่ใด
กลุม่หนึง่

จดุมุง่หมาย

-ใครดึงเข้าร่วม
-กลุม่ทีจ่ะพฒันา?
-ดูบทบาททีแ่ท้จรงิ
-ดูการเข้าถงึทรพัยากร

การออกแบบ

แผน/โครงการ
1.	การจดัทำา
งบประมาณ

-ตวัอย่างการ
สร้างสะพาน
-การออกแบบ
ทีเ่ป็นสากล

-มองความสำาคญั
-มองบทบาท
-มองความสมัพนัธ์
-วเิคราะห์บทบาท
หญงิชาย
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5.3 การพฒันำาขบัเคลื่อนำในำระดบัประเทศ
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย	

(GRB)	ในระดับประเทศอาจแบ่งได้เป็น	2	ส่วน	ส่วนแรก	เป็นการขับเคลื่อนใน

ระดบันโยบาย	โดยคณะวจิยัจากสถาบนัพระปกเกล้าและสำานกังานกจิการสตรแีละ

สถาบันครอบครัว	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รวมทั้ง 

UN	Women	ได้หารอืร่วมกนัจดัทำาข้อเสนอทางนโยบาย	(policy	brief)	เพือ่นำาเสนอ 

ถงึแนวคดิและความสำาคญัของ	GRB	เสนอต่อรฐับาล	รฐัสภา	ซ่ึงได้นำาเสนอไปยงั

ประธานกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญู	(ศาสตราจารย์	ดร.บวรศกัดิ	์อวุรรณโณ)	

ในเวที	“ฟังเสียงผู้หญิงก่อนร่างรัฐธรรมนูญ”	เม่ือวันท่ี	21	พฤศจิกายน	2557	 

ณ	โรงแรมปรินซ์	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร	และเสนอไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ต่ออีกด้วย	รวมทั้ง	หน่วยงานที่มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย	เพื่อให้มีการ

ผลักดันเรื่อง	GRB	ในวาระของการปฏิรูป	มีการกำาหนดประเด็น	GRB	ในกฎ	

หรือระเบียบต่างๆ	รวมทั้งจะผลักดันเพื่อให้มีข้อตกลงจากฝ่ายบริหารที่จะทำาให้

เกิดการขับเคลื่อนประเด็น	GRB	ในระดับประเทศ	

ส่วนที่สอง	เป็นการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติหลังจากที่	GRB	ได้เข้าสู่

วาระหนึ่งของการปฏิรูปและฝ่ายบริหารเห็นความสำาคัญของการขับเคลื่อนแล้ว	

สถาบนัพระปกเกล้าในฐานะองค์กรทางวชิาการและมีบทบาทภารกจิงานทีเ่ชือ่มโยง 

กบัรฐัสภาจะผลกัดนัเพือ่ให้มกีารพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบั	

GRB	โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นสมาชกิรฐัสภาและข้าราชการระดบัสูง	เน่ืองจากกลุ่ม

เป้าหมายเหล่านี้จะมีบทบาทสามารถผลักดันประเด็น	GRB	ในเชิงของกฎหมาย	

นโยบาย	และการปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆได้	รวมทั้ง	กลุ่มเป้าหมายเดิมอย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกจ็ะทำาการขบัเคลือ่นไปด้วยเพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่ง

ผ่านการติดตามผลและขยายเครือข่ายโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สนใจจะนำา	GRB	ไปใช้ในการจัดทำางบประมาณของท้องถิ่น	โดยใช้งบประมาณ

ของท้องถิ่นนั้นๆ	ส่วนสถาบันพระปกเกล้าจะมีบทบาทหลักเป็นหน่วยอบรมและ

ทีป่รกึษา	นอกจากนี	้สถาบนัฯยงัอาจดำาเนนิงานวจิยัต่อเนือ่งทีส่่งเสรมิต่อบทบาท
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หญิงชายและ	GRB	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับหลักสูตรที่เสนอ

โดยสถาบนัฯ	และภาคส่วนอืน่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป	โดยในส่วนของการวจิยั	

การขยายเครอืข่าย	และการอบรมให้กบักลุม่เป้าหมายต่างๆ	จะต้องมกีารตดิตาม

ประเมินผลเพื่อนำาผลที่ได้ไปปรับปรุง	ดำาเนินการต่อ	หรือยกเลิกการดำาเนินงาน

บางอย่าง	ทั้งนี้	การขับเคลื่อนและติดตามดังกล่าวถือเป็นงานในระดับนโยบาย

ซึง่อาจจะต้องมกีารดำาเนนิงานในรปูของคณะทำางานทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามา

มีส่วนร่วมดำาเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	สำาหรับแนวทาง

การขับเคลื่อน	GRB	ในระดับประเทศที่กล่าวมาสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพ 5.4 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา GRB ในระดับประเทศ

จดัทำา	Policy	Brief

นำาเสนอรฐับาลและหน่วยงาน
ทีม่บีทบาทกำาหนดนโยบาย

วจัิยต่อเนือ่ง
เก่ียวกับ	GRB	
และมติหิญงิชาย

พฒันาหลกัสตูรเพือ่การ
อบรมสมาชกิรฐัสภา
และข้าราชการระดบัสงู

อบรมและขยายเครอืข่าย
ความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่น	

GRB	ใน	อปท.

ดำาเนนิการอบรมให้กบัสมาชกิ
รฐัสภาและข้าราชการระดบัสงู

ปร
ะเ
มนิ

ผล
แล

ะต
ดิต

าม
ผล

เสนอแนะเพือ่ดำาเนนิการต่อ	หรอื
ปรบัปรงุเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน
ด้าน	GRB	และมติหิญงิขาย
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ปัจจยัสำาคญัทีช่่วยทำาให้การนำาแนวคดิ	GRB	ไปใช้ให้เป็นผล	นอกเหนอื

จากแนวทางการขับเคลื่อนในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นดังที่ได้นำาเสนอไป

แล้ว	การขับเคลื่อน	GRB	ให้เกิดขึ้นจริงยังต้องคำานึงถึงปัจจัยที่ควรนำาเข้ามาร่วม

พิจารณาประกอบ	ดังนี้

1.		กำาหนดรูปแบบการบริหารงบประมาณ	การเงินการคลังที่คำานึงถึง

มิติความเสมอภาคหญงิชายให้เป็นนโยบายของชาตแิละมแีนวปฏบิตัิ

ให้เป็นจริง

2.		การสร้างความตระหนักรับรู้แก่ผู้กำาหนดนโยบายหรือผู้บริหารทั้ง

ในกระบวนการจดัทำางบประมาณและนโยบาย	รวมถึงการวางแผน

3.		การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและมุมมองของปัญหาจากผู้รับผิดชอบ

ด้านนโยบาย

4.		การรณรงค์	โดยเฉพาะผู้กำาหนดนโยบาย

5.		การเสรมิสร้างศกัยภาพสำาหรบัฝ่ายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ผูจ้ดัทำา

แผนงาน	โครงการ	ผู้จัดทำาข้อเสนอนโยบายและนักวิจัย

6.		การจดัทำาฐานข้อมลูทีเ่อือ้ต่อความเสมอภาค	การสำารวจเฉพาะเรือ่ง	

การปรับปรุงแบบสอบถาม	แบบสำารวจ	หรือออกแบบฟอร์มใหม่ 

ที่ระบุผลกระทบที่เกิดจากงบประมาณต่อชายและหญิง	รวมทั้ง 

เก็บรายละเอียดในประเด็นหญิงชายเพิ่มด้วย

7.		การสร้างกลไกในองค์กร	การปรับแบบฟอร์ม

8.		การวิเคราะห์ผลกระทบทีม่ต่ีอหญิงชาย	ทัง้ด้านรายจ่ายและรายได้

9.		การเพิ่มจำานวนผู ้หญิงในระดับที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง 

งบประมาณ
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5.4 สรปุข้อเสนำอเพือ่การนำ� GRB ไปใช้ในำประเทศไทย
ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

1.	 ให้มกีารกำาหนดเรือ่งการจดัสรรงบประมาณโดยคำานงึถงึความ

เสมอภาคหญิงชายไว้ในรัฐธรรมนูญ	หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	เพื่อเป็น

แนวทางและผูกพันให้ทุกรัฐบาลนำาไปปฏิบัติ

2.	 รัฐบาลต้องกำาหนดให้	GRB	เป็นหลักการสำาคัญในการเป็น

องค์ประกอบเพือ่สร้างความเสมอภาคและสมดลุในการพฒันาประเทศ	ตลอดจน

ส่งเสริมการนำา	GRB	มาใช้ในทุกระดับของการบริหารราชการแผ่นดิน	โดยเริ่ม

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	ภูมิภาค	และระดับประเทศ	ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนต่อไป

3.	 รฐัพงึเตรยีมการในด้านนีโ้ดยให้สำานกังบประมาณ	และสภาพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานหลักทางนโยบาย

ข้อเสนอในก�รบริห�ร

1.	 รัฐบาลต้องทำาการให้ความรูใ้นเรือ่ง	GRB	แก่หน่วยงานของรฐั

ทุกภาคส่วน	ตลอดจนพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวแบบ	GRB	ที่เหมาะสมกับการ

บริหารราชการแต่ละระดับ	ทั้งนี้	ผู้บริหารส่วนราชการจะเป็นบุคคลสำาคัญที่ต้อง

ตระหนักในเรื่องนี้และผลักดันในหน่วยงานของตนเอง

2.	 รฐับาลต้องจดัสรรทรพัยากร	ทัง้งบประมาณ	บุคลากร	ในการ

ดำาเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง	และมีการประเมินผลการนำา	GRB	ไปใช้
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ภาคผนวก ก

การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำ� 
ฐานข้อมูลชุมชน อบต.ฝายแก้ว จ. น่าน

หลักการและเหตุผล : ฐานข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญในกระบวนการจัดท�าแผน และ

ชุมชนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าฐานข้อมูล

ชุมชน

 2. ได้ฐานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนต่อไป

วิธีการ : ท�าการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1 วัน  

(9.00 – 15.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้น�าชุมชน, กลุ่มแม่บ้าน, อสม.,ผู้น�าเยาวชน, ส.อบต., 

ภาคประชาสงัคม, จนท.อบต.ทีเ่กีย่วข้องของทกุหมูบ้่านใน

สดัส่วนหญงิ/ชายใกล้เคยีงกนั จ�านวนทัง้สิน้ 80-100 คน 
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กำาหนดการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลชุมชน อบต.ฝายแก้ว จ. น่าน 

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น.

เวลา วัตถุประสงค์ หัวข้อ วิทยากร

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 น. - เพื่อกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ใน
การอบรมครั้งนี้

เปิดการประชุม โดย นายก อบต.
ฝายแก้ว และ 
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

09.15–12.00 น. 
(2 ชั่วโมง 
45 นาที)

- เพื่อเก็บข้อมูล
พื้นฐาน และ
ข้อมูลแยกเพศ
ของประชาชน 
ในอ�าเภอฝายแก้ว 
จังหวัดน่าน

เปิดเวทีระดม
ความคิดเห็น

ประเด็นการระดม
สมองชุดที่ 1
ค�าถามที่ 1) 
กิจกรรมที่สมาชิกใน
ครัวเรือนท�าแต่ละวัน
มีอะไรบ้าง

ค�าถามที่ 2) 
กิจกรรมที่ท่านอยาก
ท�าแต่ยังไม่ได้ท�า

ค�าถามที่ 3) 
กิจกรรมที่ควรท�า

ค�าถามที่ 4) 
อุปสรรคที่ท�าให้ท�า
กิจกรรมตามข้อ 2 
และ 3 ไม่ได้ 
ค�าถามที่ 5) 
ท�าอย่างไรถึงจะลด 
อุปสรรคในข้อ 4

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, 
ทีมวิจัยจาก KPI 
และทีมวิทยากร 
อบต.ฝายแก้ว 
5 คน
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เวลา วัตถุประสงค์ หัวข้อ วิทยากร

(จัดล�าดับ 
ความส�าคัญ)

หมายเหตุ ช่วงเวลาเบรกแล้วแต่จังหวะค�าถาม ประมาณ 10.30 น.

12.00-13.00 น. 

(1 ชั่วโมง)

พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00-15.30 น.

(2 ชั่วโมง 30 
นาที)

- เพื่อเก็บข้อมูล
ความต้องการของ
ชาวบ้านในพื้นที่

ประเด็นการระดม
สมองชุดที่ 2 
ค�าถามที่ 1) 
โครงการของ อบต. 
ในปีที่ผ่านมาที่ท่าน
รู้จักมีอะไรบ้าง

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, 
ทีมวิจัยจาก KPI 
และทีมวิทยากร 
อบต.ฝายแก้ว  
5 คน

ค�าถามที่ 2.1) 
โครงการอะไรที่ท่าน
ชอบที่สุด

ค�าถามที่ 2.2) 
โครงการอะไรที่ท่าน
ได้ประโยชน์ที่สุด

ค�าถามที่ 3 
โครงการอะไรที่ท่าน
คิดว่าน่าจะท�าได้ดี
ขึ้น เพราะอะไร

ค�าถามที่ 4 
โครงการอะไรที่ 
อบต. ควรท�าเพิ่ม
เติม (จัดล�าดับ 
ความส�าคัญ)

15.30 น. สรุปปิดเวทีและถ่ายรูปร่วมกัน รวมถึงรับประทานอาหารว่าง
ก่อนกลับบ้าน
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ภาคผนวก ¢

การจัดทำ�หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทำ�งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการน�มิติหญิงชาย

มาพิจารณาส�หรับองคำ�กรปกคำรองส่วนทำ้องถิ่น”

หลกัการและเหตผุล : การจดัท�างบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการน�ามติหิญงิชาย

มาพิจารณาเป็นกระบวนการที่ส�าคัญและสะท้อนให้เห็น

ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วม รวมไปถงึความเสมอภาค

กันระหว่างหญิงชายในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�า

งบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการน�ามติหิญงิมาพจิารณา

 2. ได้โครงการที่เหมาะสมกับทุกคนในชุมชน และมีการ

จัดท�างบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ  

วิธีการ : 1. Workshop

2. การบรรยาย / การดู VDO เกี่ยวกับ GRB

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้น�าชุมชน, กลุ่มแม่บ้าน, อสม.,ผู้น�าเยาวชน, ส.อบต., 

ภาคประชาสงัคม, จนท. อบต.ทีเ่กีย่วข้องของทกุหมูบ้่านใน

สัดส่วนหญิง/ชายใกล้เคียงกัน จ�านวนทั้งสิ้น 30-35 คน
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เวลา วัตถุประสงค์ หัวข้อ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ วิทยากร

วันที่ 1 เมษายน 2557

08.30 – 09.00 น. 
09.00 - 09.45 น. 
(45 นาที)

1. เพื่อเป็นการละลาย
พฤติกรรม และท�าความรู้จัก 
รวมถึงเกิดความเป็นตัวของ 
ตัวเองมากขึ้น

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

ทีมวิจัย 
นายกแหลมทอง สุทธไชย,  
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

09.45 - 10.30 น.  
(45 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความ
ส�าคัญของการมีส่วนร่วม

1. ความส�าคัญของการมี 
ส่วนร่วมต่อการจัดท�า 
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ 
ชายหญิง

-  Workshop  
-  สรุป

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

10.45 - 11.15 น.  
(30 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนเห็นขั้นตอน
ของการจัดท�างบประมาณอย่าง
ละเอียดมากขึ้น

2. การจัดท�างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  บรรยาย  
-  สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์สุธิดา แสงเพชร

11.15 - 12.00 น.  
(45 นาที)

1. เพื่อให้เห็นมุมมอง และ
แนวคิดทางเพศในปัจจุบัน  
รวมถึงความส�าคัญของการน�า
มิติหญิงชายมาร่วมพิจารณา 

3. มุมมองและแนวคิดด้าน
เพศ

-  Workshop  
- สรุป

ผอ.วันเพ็ญ สุวรรณวิศิฏฐ์

13.00 - 14.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที)

1. เพื่อให้เห็นตัวอย่างของการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดท�างบ
ประมาณในโครงการต่างๆ

4. การจัดท�างบประมาณ
ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย : 
เศรษฐกิจหลังบ้านและ
ตัวอย่าง

-  บรรยาย  
-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
- VDO (Animation) เกี่ยวกับ GRB 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ  
และคุณพนิดา หันสวาสดิ์

14.45 - 16.00 น. 
(1 ชม. 15 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนได้ทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลและท�าความ
เข้าใจในการจัดท�างบประมาณ
ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประกอบการจัดท�า 
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย

-  บรรยาย  
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
- Workshop + จับกลุ่ม

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ  
และคุณพนิดา หันสวาสดิ์
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วันที่ 1 เมษายน 2557

08.30 – 09.00 น.
09.00 - 09.45 น.
(45 นาที)

1. เพื่อเป็นการละลาย
พฤติกรรม และท�าความรู้จัก 
รวมถึงเกิดความเป็นตัวของ
ตัวเองมากขึ้น

ลงทะเบียน
พิธีเปิด และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

ทีมวิจัย
นายกแหลมทอง สุทธไชย, 
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

09.45 - 10.30 น. 
(45 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความ
ส�าคัญของการมีส่วนร่วม

1. ความส�าคัญของการมี
ส่วนร่วมต่อการจัดท�า
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
ชายหญิง

-  Workshop 
-  สรุป

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

10.45 - 11.15 น. 
(30 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนเห็นขั้นตอน
ของการจัดท�างบประมาณอย่าง
ละเอียดมากขึ้น

2. การจัดท�างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  บรรยาย 
-  สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์สุธิดา แสงเพชร

11.15 - 12.00 น. 
(45 นาที)

1. เพื่อให้เห็นมุมมอง และ
แนวคิดทางเพศในปัจจุบัน 
รวมถึงความส�าคัญของการน�า
มิติหญิงชายมาร่วมพิจารณา 

3. มุมมองและแนวคิดด้าน
เพศ

-  Workshop 
- สรุป

ผอ.วันเพ็ญ สุวรรณวิศิฏฐ์

13.00 - 14.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที)

1. เพื่อให้เห็นตัวอย่างของการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดท�างบ
ประมาณในโครงการต่างๆ

4. การจัดท�างบประมาณ
ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย : 
เศรษฐกิจหลังบ้านและ
ตัวอย่าง

-  บรรยาย 
-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- VDO (Animation) เกี่ยวกับ GRB 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 
และคุณพนิดา หันสวาสดิ์

14.45 - 16.00 น. 
(1 ชม. 15 นาที)

1. เพื่อให้ทุกคนได้ทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลและท�าความ
เข้าใจในการจัดท�างบประมาณ
ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�า
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย

-  บรรยาย 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- Workshop + จับกลุ่ม

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 
และคุณพนิดา หันสวาสดิ์
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เวลา วัตถุประสงค์ หัวข้อ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ วิทยากร

วันที่ 2 เมษายน 2557

09.00 – 10.20 น. 
(1 ชม. 20 นาที)

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความส�าคัญและประโยชน์
ในการจัดท�าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6. การเสวนาเรื่อง 
งบประมาณและการจัดท�า
แผนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

-  บรรยาย  
-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อดีตนายกวุฒิไกร ดวงพิกุล  
และนายกแหลมทอง สุทธไชย

10.35 - 12.00 น. 
(1 ชม. 25 นาที)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท�าแผนงบประมาณ
ต่างๆ

7. การน�ากระบวนการมี 
ส่วนร่วมมาจัดท�าแผน 
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย

-  บรรยาย และ workshop  
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  
และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร

13.00 - 15.00 น. 
(3 ชม.)

1. เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดท�าแผนปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยค�านึงถึง 
มิติหญิงชายได้

8. การจัดท�าแผนปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยค�านึงถึง
มิติหญิงชาย

-  Workshop  
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์สุธิดา แสงเพชร

15.00 – 16.00 น. 
(1 ชม.)

1. เพื่อให้ชาวบ้านเห็นความ
ส�าคัญและประโยชน์ของ
แนวทางขับเคลื่อนมากขึ้น  
2. เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น 
ในการจัดท�างบประมาณและ 
ตอบสนองความต้องการของ 
ทุกคนในพื้นที่

9. การถอดบทเรียน 
ประเมินผลการอบรม  
และแนวทางการขับเคลื่อน

-  Commentator (Steering +  
คณะวิทยากร)  
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และ workshop

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  
และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร

 

หมายเหตุ: เทคนิค Workshop มีทั้งหมด 3 เทคนิค คือ

1. เทคนิคการเก็บข้อมูล เพื่อจัดแยกข้อมูล เช่น ตามเพศ ตามวัย 

เป็นต้น แล้วจึงน�าไปท�ากราฟ เพ่ือให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่น�าเอามิติ

หญิงชายมาพิจารณาร่วมด้วย
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เวลา วัตถุประสงค์ หัวข้อ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ วิทยากร

วันที่ 2 เมษายน 2557

09.00 – 10.20 น. 
(1 ชม. 20 นาที)

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
ความส�าคัญและประโยชน์
ในการจัดท�าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6. การเสวนาเรื่อง
งบประมาณและการจัดท�า
แผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-  บรรยาย 
-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อดีตนายกวุฒิไกร ดวงพิกุล 
และนายกแหลมทอง สุทธไชย

10.35 - 12.00 น. 
(1 ชม. 25 นาที)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท�าแผนงบประมาณ
ต่างๆ

7. การน�ากระบวนการมี
ส่วนร่วมมาจัดท�าแผน
งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย

-  บรรยาย และ workshop 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร

13.00 - 15.00 น. 
(3 ชม.)

1. เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดท�าแผนปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยค�านึงถึง
มิติหญิงชายได้

8. การจัดท�าแผนปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยค�านึงถึง
มิติหญิงชาย

-  Workshop 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์สุธิดา แสงเพชร

15.00 – 16.00 น. 
(1 ชม.)

1. เพื่อให้ชาวบ้านเห็นความ
ส�าคัญและประโยชน์ของ
แนวทางขับเคลื่อนมากขึ้น 
2. เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท�างบประมาณและ
ตอบสนองความต้องการของ
ทุกคนในพื้นที่

9. การถอดบทเรียน 
ประเมินผลการอบรม 
และแนวทางการขับเคลื่อน

-  Commentator (Steering + 
คณะวิทยากร) 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และ workshop

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
และอาจารย์สุธิดา แสงเพชร

หมายเหตุ: เทคนิค Workshop มีทั้งหมด 3 เทคนิค คือ

1. เทคนิคการเก็บข้อมูล เพื่อจัดแยกข้อมูล เช่น ตามเพศ ตามวัย 

เป็นต้น แล้วจึงน�าไปท�ากราฟ เพ่ือให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่น�าเอามิติ

หญิงชายมาพิจารณาร่วมด้วย

2. เทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่น�ามาจดัท�าโครงการ แผนงานทีค่�านงึ

ถึง GRB 

3. เทคนิคการน�าโครงการที่มีอยู่ มาปรับปรุงเกี่ยวกับ Statement 

และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและ

เกิดการจัดท�างบประมาณแบบ GRB
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ภาคผนวก ค

ผลการประเมินการฝึกอบรม อบต.ริม จ.น่าน

แนวทางการประเมินผลการจัดอบรม

การสรุปผลการประเมินใช้วิธีการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรม SPSS  

โดยแบบสอบถามได้ก�าหนดค่าของตัวแปรความเหมาะสมไว้ 6 ระดับ คือ

 5   หมายถึง  มากที่สุด

 4  หมายถึง มาก

 3  หมายถึง ปานกลาง

 2  หมายถึง น้อย

 1  หมายถึง น้อยที่สุด

 0   หมายถึง ไม่เหมาะสมเลย

 

ทั้งนี้ ได้แบ่งช่วงคะแนนเพื่อสรุปความพอใจของประเด็นที่สอบถาม 

อันได้แก่ ความชัดเจน การถ่ายทอดความรู้ ระยะเวลาที่ใช้ และกระบวนการ 

ในการน�าเสนอ โดยมีช่วงคะแนนดังนี้

 5   หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด

 4.0 – 4.9 หมายถึง พึงพอใจมาก

 3.0 – 3.9 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

 2.0 – 2.9 หมายถึง พึงพอใจน้อย

 1.0 – 1.9 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

 0.0  -  0.9  หมายถึง ไม่พึงพอใจเลย
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของ

ผูเ้ข้ารบัการอบรมต่อเนือ้หาในแต่ละรายวชิา และในภาพรวม ว่ามคีวามเหมาะสม

หรือควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขด้านไหนบ้าง เพื่อสามารถน�าหลักสูตรนี้ไปใช้ใน

การจดัท�างบประมาณแบบมส่ีวนร่วมในการน�ามติหิญงิชายมาพจิารณาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยผลการประเมิน จะน�าเสนอทั้งหมด 4 ส่วน คือ

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรม

 2) การประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะ

 3) ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

 4) ผลการประเมินการอบรมรายวิชาจากผู้สังเกตการณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพศ

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีจ�านวนทั้งสิ้น 42 คน เป็นเพศชาย 

30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ที่เหลือเป็นเพศหญิง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 

ดังภาพที่ 1 

เพศชาย 
เพศหญิง

28.6

71.4
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อายุ

อายุเฉลีย่ของผูเ้ข้าร่วมการอบรมอยูท่ี ่50 ปี โดยอายมุากทีส่ดุ คอื 69 ปี 

และน้อยที่สุด 25 ปี ดังตาราง ต่อไปนี้

อายุ (ปี)

อายุเฉลี่ย 50

อายุต�่าสุด 25

อายุมากสุด 69

ระยะเวลาที่ท�างาน (ปี)

ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการอบรมท�างานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลริม องค์การบริหารส่วนต�าบลและ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลน�้าพาง องค์การบริหารส่วนต�าบลศิลาเพชร และเป็นตัวแทน

จากวทิยาลยัชมุชน จงัหวดัน่าน โดยทัง้หมดท�างานมาแล้วเฉล่ีย 5 ปี โดยท�างาน

มามากที่สุด 15 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี ดังตารางต่อไปนี้

ระยะเวลาการทำางาน (ป)ี

อายุเฉลี่ย 50

อายุต�่าสุด 25

อายุมากสุด 69

ส่วนที่ 2 การประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะ

1. ประเมินผลรายวิชาที่ 1 ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมต่อ 

การจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงมิติชายหญิง 
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ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.91 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเน้ือหาท่ีสอน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ

54.4 รู้สึกพอใจมาก ร้อยละ 24.2 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 21.1 รู้สึก

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู ้พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 42.4 รูส้กึพอใจมาก

ที่สุด และพอใจมาก เท่าๆ กัน และ ร้อยละ 15.2 รู้สึกพอใจในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาท่ีใช้  พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 45.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 33.3 รู้สกึพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 12.1 รูส้กึพอใจทีส่ดุ และ ร้อยละ

9.1 รู้สึกพอใจน้อย

4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 42.4 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 33.3 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 18.2 รู้สึกพอจากที่สุด และ 

ร้อยละ 6.1 รู้สึกพอใจในระดับน้อย

ท้ังนี ้ภาพรวมค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation)

ระดับ
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

33 4.03 0.684 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 33 4.27 0.719 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 33 3.61 0.827 ปานกลาง

4. กระบวนการที่ใช้ 33 3.73 0.839 ปานกลาง
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นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

การน�าเสนอของวิทยากรดีมาก ตรงประเด็น มีการเน้นกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมจากผู้ทีเ่ข้าร่วมทกุคนดีมาก และ ได้รบัความรูม้ากขึน้ เช่น หน้าที่

ของชาย - หญงิภายในครอบครวัเดยีวกนั การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

ส่วนร่วมในอนาคต การมีส่วนร่วมในการน�ามิติหญิงชายมาใช้

สิ่งที่ควรปรับปรุง

ควรมเีวลามากกว่ากว่านีใ้นการถ่ายทอดความรู ้เน่ืองจากความสามารถ

ของผูเ้ข้าร่วมไม่เท่ากนั และ ควรจ�าแนกกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ชดัมากกว่านี ้เพราะ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

2. การจัดท�างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.91 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเนือ้หาทีส่อน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 

56.3 รูส้กึพอใจมาก ร้อยละ 28.1 รูส้กึพอใจมากทีส่ดุ และ ร้อยละ 15.6  รู้สกึ

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู ้พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 42.4 รูส้กึพอใจมาก

ที่สุด และพอใจมาก เท่าๆ กัน และ ร้อยละ 15.2 รู้สึกพอใจในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 45.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 33.3 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 12.1 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ 

ร้อยละ 9.1 รู้สึกพอใจน้อย
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4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 42.4 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 33.3 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 18.2 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ 

ร้อยละ 6.1 รู้สึกพอใจในระดับน้อย

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation)

ระดับ
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

32 4.13 0.660 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 32 4.22 0.608 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 32 3.44 0.840 ปานกลาง

4. กระบวนการที่ใช้ 31 3.81 0.792 ปานกลาง

นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

เนื้อหาวิชา

• เข้าใจและรู้ถงึกระบวนการการจดัท�างบประมาณได้ครอบคลมุ

ทุกเพศทุกวัย

วิทยากร

• ความเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้เหมือนมืออาชีพ

• ได้รับรู้การท�า,เสนอแนะจากองค์กร หน่วยงานอื่นๆ เข้าใจ

เรื่องการท�าแผนของ อบต.

• พูดคุยชัดเจน
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• มีความชัดเจนในการอภิปราย เข้าใจง่าย มีความรู้และความ

สามารถ เป็นผู้ที่เหมาะสมส�าหรับการท�างาน

• วิทยากรเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง

กระบวนการถ่ายทอดความรู้

• การน�าผลการปฏิบัติจริงมาน�าเสนอเป็นตัวอย่างให้ชัดเจน  

มีการวางแผน แต่ละกลุ่มมีความต้องการอะไรบ้าง

• รู้เท่าทันกัน รู้เขารู้เรา

• เห็นกระบวนการท�างานของการท�าแผน สามารถน�าไปใช ้

งานได้

• เห็นภาพชัดเจน

สิ่งที่ควรปรับปรุง

กระบวนการถ่ายทอดความรู้

• กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมอบรมมีส่วนร่วม

• การน�าเสนอของวิทยากรบางช่วงให้ชัดเจน

ระยะเวลาที่ใช้

• การใช้เวลาในการบรรยายให้กระชับ

• การบรรยายต่อเนื่อง กระชับเวลา

• ขยายเวลาในการอบรมมากขึ้น

• เพิ่มเวลา

• อยากใช้เวลามากกว่านี้
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3. มุมมองและแนวคิดด้านเพศ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.80 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเนือ้หาท่ีสอน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ

57.6 รู้สกึพอใจมาก ร้อยละ 30.3 รูส้กึพอใจมากทีส่ดุ และ ร้อยละ 12.1  รูส้กึ

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 54.5 รู้สึกพอใจ

มาก ร้อยละ 30.3 พอใจในระดับปานกลาง และ ร้อยละ 15.2 รู้สึกพอใจ

ในระดับมากที่สุด 

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 51.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 36.4 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 12.1 รู้สึกพอใจมากที่สุด

4. ด้านกระบวนการท่ีใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 51.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 36.4 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 12.1 รู้สึกพอใจมากที่สุด 

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation)

ระดับ
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

33 4.18 0.635 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 33 3.85 0.667 ปานกลาง

3. ระยะเวลาที่ใช้ 33 3.39 0.788 ปานกลาง

4. กระบวนการที่ใช้ 33 3.76 0.663 ปานกลาง
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นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

กระบวนการถ่ายทอดความรู้

• เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น

• ดีใจมากที่ได้รับความรู้

• ได้ข้อมูลด้านสตรีดี มีความเป็นมืออาชีพ

• เปิดโอกาสให้ทุกเพศมีสิทธิ์เท่ากันและเคารพสิทธิ์กันด้วย

เนื้อหาวิชา

• น�าเนื้อหาไปใช้ในชุมชนถึงความเข้าใจในการป้องกันความ

รุนแรงเด็ก สตรี และการท้องในวัยเรียน 

• เนือ้หาสาระทีไ่ด้รบัมปีระโยชน์ต่อการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์

ได้มาก

• เป็นการให้ข้อมูลที่ดีที่จะน�าไปเสนอต่อชุมชน และเยาวชน 

ในต�าบลมากๆ

• รู้ถึงการให้สิทธิ์และเสรีความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 

ระหว่างเพศและชนชั้น

• สรุปได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

• สรุปแล้วจะได้รับรู้มิติของหญิง - ชาย “โครงการ - อาชีพ 

ตามเป้าหมาย”

• สามารถแยกแยะและแบ่งแนวคดิของแต่ละกลุม่ได้เป็นอย่างดี

วิทยากร

• วทิยากรเป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการถ่ายทอดวชิานี้

Inside_���������������_����.indd   210 8/1/2561   11:15:17



211

สิ่งที่ควรปรับปรุง

• กระบวนการถ่ายทอดควรดึงดูดการเรียนรู้

• กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการปฏิบัติ

• การท�าโครงการควรจะค�านึงถึงปัญหาท่ีเป็นจริงหรือสิ่งท่ี

ควรรู้ควรท�าในอนาคตต่อไป

4. การจัดท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติหิญงิชาย: เศรษฐกจิหลงับ้าน

และตัวอย่าง 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.00 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจมาก โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเน้ือหาท่ีสอน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ

63.0 รู้สึกพอใจมาก ร้อยละ 29.6 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 7.4 รู้สึก

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 51.9 รู้สึกพอใจ

มาก ร้อยละ 29.6 พอใจในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 18.5 รู้สึกพอใจ

ในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 48.1 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 25.9 รู้สึกพอใจปานกลาง  ร้อยละ 18.5 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ

ร้อยละ 7.4 รู้สึกพอใจน้อย

4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 55.6 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 29.6 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 14.8 รู้สึกพอใจมากที่สุด 
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ทั้งนี้ ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ปรากฏดังตาราง

ต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Std. Deviation)

ระดับ 
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

27 4.22 0.577 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 27 4.11 0.698 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 27 3.78 0.847 ปานกลาง

4. กระบวนการที่ใช้ 27 3.85 0.662 ปานกลาง

นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

กระบวนการถ่ายทอดความรู้

• การใช้ความร่วมมือในการวิเคราะห์แยกมิติ

เนื้อหาวิชา

• ได้ความรู้มากที่สุด

• ได้ความรูแ้ละข้อมลูในการท�าโครงการ เพือ่น�าไปใช้ให้ถูกต้อง

และถูกต้องตามกระบวนการ เริ่มจากการค้นหาปัญหา

• ได้รับความรู้และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม

• ปัญหา - บริหาร - แก้ไข

• เป็นวิชาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจดีมาก
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• สามารถน�าไปปรับการจัดท�าโครงการจากแผนชุมชนได้ครบ

ทุกมิติทั้งหญิงชาย ทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องได้รับผลประโยชน์

วิทยากร

• พิธีกร

• สอนให้มองมิติที่หลากหลาย

สิ่งที่ควรปรับปรุง

• ท�าความเข้าใจการด�าเนนิการโครงการต่างๆให้เข้ากบัโครงการ

ให้ถูกต้องตามความต้องการในพื้นที่นั้นๆ

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึง

มิติหญิงชาย 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.85 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชัดเจน เข้าใจง่ายของเนื้อหาที่สอน พบว่า ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 52.0 รู้สึกพอใจมาก ร้อยละ 32.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 

16.0  รู้สึกพอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 60.0 รู้สึกพอใจ

มาก ร้อยละ 24.0 พอใจในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 16.0 รู้สึกพอใจ

ในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 40.0 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 32.0 รู้สึกพอใจปานกลาง  ร้อยละ 16.0 รู้สึกพอใจน้อย และร้อยละ 

12.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด 
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4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 60.0 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 36.0 รู้สึกพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 4.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด 

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Std. Deviation)

ระดับ 
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

25 4.16 0.688 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 25 4.08 0.640 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 25 3.48 0.918 ปานกลาง

4. กระบวนการที่ใช้ 25 3.68 0.557 ปานกลาง

นอกจากนี ้ผู้เขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

เนื้อหาวิชา

• การให้ความส�าคัญของข้อมูลชุมชน

• ควรมีส่วนแนวคิด

กระบวนการถ่ายทอดความรู้

• ความรู้ ความเข้าใจ พอเข้าใจได้ดี

• ได้รับความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินโครงการ

• สามารถวเิคราะห์ปัญหา ความต้องการ การเขยีนโครงการที่

ถูกต้อง ปริมาณของคนในชุมชนครอบคลุมทุกเพศทุกวัย

วิทยากร

• วิทยากรให้ความรู้มากที่สุด
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6. การเสวนาเรือ่งงบประมาณและการจัดท�าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.16  

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจมาก โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเนือ้หาท่ีสอน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ

62.5 รู้สึกพอใจมาก ร้อยละ 25.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 12.5 รู้สึก

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 50.0  รู้สึก

พอใจมาก ร้อยละ 37.5 พอใจในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจ

ในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาท่ีใช้ พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 37.5 รูส้กึพอใจมากทีส่ดุ 

และพอใจมาก เท่าๆ กนั ร้อยละ 25.0 รูส้กึพอใจปานกลาง  กบัระยะเวลาทีใ่ช้ไป

4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 62.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 25.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด  และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจปานกลาง

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation)

ระดับ
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

8 4.13 0.641 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 8 4.25 0.707 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 8 4.13 0.835 มาก

4. กระบวนการที่ใช้ 8 4.13 0.641 มาก
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นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

• ได้ความรู้มากเกี่ยวกับการท�าโครงการ

• หลกัการด�าเนนิงานเก่ียวกับการท�างบประมาณ โดยมขีัน้ตอน

และมีส่วนร่วมทุกเพศทุกวัย

7. การน�ากระบวนการมีส่วนร่วมมาจัดท�าแผนงบประมาณที่ค�านึง

ถึงมิติหญิงชาย

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.06 

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจมาก โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเนือ้หาทีส่อน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 

62.5 รูส้กึพอใจมาก ร้อยละ 25.0 รูส้กึพอใจมากทีส่ดุ และ ร้อยละ 12.5 รูส้กึ

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 50.0 รู้สึกพอใจ

มาก ร้อยละ 37.5 พอใจในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจ 

ในระดับปานกลาง

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 75.0 รู้สึกพอใจมาก 

และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจมากที่สุด และรู้สึกพอใจปานกลาง เท่ากัน

4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 62.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 25.0 รู้สึกพอใจปานกลาง  และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจมากที่สุด 

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้
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หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation)

ระดับ
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

8 4.13 0.641 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 8 4.25 0.707 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 8 4.00 0.535 มาก

4. กระบวนการที่ใช้ 8 3.88 0.641 ปานกลาง

นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

• ได้ความรู้มากขึ้นและน�ามาปรับใช้ในงานต่อไป

• สิ่งที่ไม่รู้ ก็ได้รู้

8. การจดัท�าแผนปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม โดยค�านงึถงึมติหิญงิชาย 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.19  

ซึ่งอยู่ในระดับมีความพอใจมาก โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความชดัเจน เข้าใจง่ายของเนือ้หาท่ีสอน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ

50.0 รูส้กึพอใจมาก ร้อยละ 37.5 รูส้กึพอใจมากท่ีสดุ และ ร้อยละ 12.5  รูส้กึ

พอใจในระดับปานกลาง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 50.0 รู้สึกพอใจ

มากที่สุด ร้อยละ 37.5 พอใจในระดับมาก และ ร้อยละ 12.5 รู้สึกพอใจ

ในระดับปานกลาง
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3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 50.0 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 25.0 รู้สึกพอใจปานกลาง และ รู้สึกพอใจมากที่สุด เท่ากัน

4. ด้านกระบวนการที่ใช้ พบว่า เข้าร่วมร้อยละ 62.5 รู้สึกพอใจมาก 

ร้อยละ 25.0 รู้สึกพอใจมากที่สุด  และ ร้อยละ 12.5  รู้สึกพอใจปานกลาง 

ทัง้นี ้ภาพรวมค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน 
(N)

ค่าเฉลี่ย 
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Std. Deviation)

ระดับ 
ความพอใจ

1. มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย

8 4.25 0.707 มาก

2. การถ่ายทอดความรู้ 8 4.38 0.744 มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ 8 4.00 0.756 มาก

4. กระบวนการที่ใช้ 8 4.13 0.641 มาก

นอกจากนี ้ผูเ้ขาร่วมการอบรมยงัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ดังนี้

สิ่งที่ประทับใจในวิชานี้

• จะน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานต่อไป

• ได้ความรู้มาจากวิทยากร 

ส่วนที่ 3  ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

ส�าหรบัการสอบถามการเข้าร่วมของผูเ้ข้าร่วมต่อการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

“การจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการน�ามิติหญิงชายมาพิจารณาส�าหรับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” พบว่า ไม่เคยมผีูใ้ดทีเ่คยเข้าร่วมการอบรมในเรือ่งนี้

มาก่อนเลย ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมต่อกิจกรรมการ

อบรมฯ ในคร้ังนี ้พบว่า ก่อนการเข้าร่วมการอบรม ผูเ้ข้าร่วมต่างมคีวามรู ้ความ

เข้าใจในเรื่องของ Gender Budgeting ในระดับที่น้อย อีกทั้ง ยังไม่สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GRB ได้เช่นกัน ดังที่เห็นในตารางต่อไปนี้ 

หัวข้อประเมิน จำานวน ค่าเฉลี่ย (Std. Deviation) ระดับ
ความเข้าใจ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท�างบ
ประมาณที่ค�านึงถึงมิติ
หญิงชาย

34 2.00 0.985 น้อย

ท่านค�านึงถึงมิติหญิงชาย
และน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การท�างาน

34 2.29 1.115 น้อย

ท่านสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�างบประมาณที่ค�านึง
ถึงมิติหญิงชายได้

34 1.97 0.937 น้อยที่สุด

ท่านสามารถค�านวณ 
จัดสรรงบประมาณที่
ค�านึงถึงมิติหญิงชาย
เพื่อให้มีความเสมอภาค
ของคนทุกกลุ่ม

34 2.18 0.834 น้อย

ท่านสามารถคิดค้น
กิจกรรม/โครงการที่
ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

34 2.09 0.830 น้อย
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แต่อย่างไรกต็าม หลงัจากทีไ่ด้ผ่านการเข้าร่วมการอบรบเชิงปฏบิติัการ

นีแ้ล้ว ปรากฏว่าผูเ้ข้าร่วมมคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ GRB มากข้ึน นอกจากน้ี 

ยังสามารถประยุกต์ใช้ รวมถึงวิเคราะห์การจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ 

หญิงชายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน รายละเอียดดังนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน ค่าเฉลี่ย (Std. Deviation) ระดับ 
ความเข้าใจ

สามารถประยุกต์ใช้ 
ความรู้เพื่อพัฒนาการ 
จัดท�างบประมาณที่ 
ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

28 4.61 0.497 มาก

ได้รับความรู้และทักษะ 
ในการจัดท�างบประมาณ
ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย
เพิ่มมากขึ้น

28 4.54 0.508 มาก

สามารถวิเคราะห์การ 
จัดท�างบประมาณเพื่อ 
ให้เกิดความเสมอภาค
เพิ่มมากขึ้น

28 4.50 0.577 มาก

สามารถค�านวณการ
จัดท�างบประมาณที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

28 4.36 0.731 มาก

วิทยากรมีความรู้ความ
สามารถเหมาะสมกับ
เรื่องที่อบรม

26 4.62 0.571 มาก

สถานที่จัดอบรม 27 4.22 0.577 มาก

ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการอบรมครั้งนี้

27 4.63 0.492 มาก
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จากการประเมินทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการอบรม พบว่า การ

อบรมนี้ได้รับผลเป็นที่ประจักษ์ในเชิงตัวเลขว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้ความใจเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการวิเคราะห์การจัดท�า

งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติหญิงชายแล้ว ผู้เข้าร่วมยังมีความตระหนักในประเด็น

นี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี ้เม่ือสอบถามถึงความพงึพอใจต่อการจดัอบรมในครัง้นี ้พบว่า   

ผูเ้ข้าร่วมมคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมคีะแนนเฉลีย่ 4.63 ทัง้นี้ 

เมื่อพิจารณาในรายประเด็น ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถที่

เหมาะสมของวิทยากรมากทีส่ดุ มีคะแนนเฉลีย่ 4.62 รองลงมา มคีวามพงึพอใจ

ในเทคนิคและวธิกีารในการอบรม คะแนนเฉลีย่ 4.44 เนือ้หาทีจ่ดัอบรมมีความ

เหมาะสมเพยีงพอ คะแนนเฉลีย่ 4.41 เอกสารประกอบการอบรม คะแนนเฉล่ีย 

4.33 สถานที่จัดอบรม คะแนนเฉลี่ย 4.22  และที่น้อยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใช้

ในการจัดอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ดังตารางต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน จำานวน ค่าเฉลี่ย (Std. Deviation) ระดับ
ความเข้าใจ

เนื้อหาที่จัดอบรมมี
ความเหมาะสมเพียงพอ

27 4.41 0.636 มาก

เทคนิค/วิธีการในการ
จัดอบรม

27 4.44 0.577 มาก

เอกสารประกอบการ
อบรม

27 4.33 0.679 มาก

ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดอบรม

27 3.81 0.834 ปานกลาง

วิทยากรมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม
กับเรื่องที่อบรม

26 4.62 0.571 มาก
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หัวข้อประเมิน จำานวน ค่าเฉลี่ย (Std. Deviation) ระดับ 
ความเข้าใจ

สถานที่จัดอบรม 27 4.22 0.577 มาก

ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการอบรมครั้งนี้

27 4.63 0.492 มาก

ส่วนที่ 4  ผลการประเมินการอบรมรายวิชาจากผู้สังเกตการณ์

ส�าหรบักระบวนการประเมินการอบรมรายวชิา ได้ออกแบบให้มผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านมิติหญิงชาย รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการท�าหลักสูตร โดยใน

แต่ละรายวิชา สรุปผลการประเมินในด้านเนื้อหา วิธีการอบรม ได้ดังนี้

รายวิชาที่ 1 - เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 - อธิบายถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม 

 - เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้ 

รายวิชาที่ 2  - สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

 - การจัดการงบประมาณในภาพรวม 

รายวิชาที่ 3  - เข้าใจง่าย 

 - แนวทางในปัจจุบัน โดยค�านึงถึงความเสมอภาค 

รายวิชาที่ 4  - การจัดท�างบประมาณต้องครอบคลุมทุกวัย 

 - สื่อ ต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจมากกว่านี้ 

รายวิชาที่ 5  - น�ากรณีศึกษามาวิเคราะห์แผน GRB 

 - ต้องอธิบายให้ชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 

รายวิชาที่ 6  - ทราบที่มาที่ไปของโครงการ และเข้าใจ 

รายวิชาที่ 7  - เนื้อหาเข้าใจง่าย และต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจน 

รายวิชาที่ 8  - เนื้อหาเข้าใจง่าย 

 - การได้ลองคิดวิเคราะห์แผนงาน 

Inside_���������������_����.indd   222 8/1/2561   11:15:18



223

รายวิชาที่ 9  - เข้าถึงประเด็นชัดเจน 

 - ถอดบทเรียนต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรปรับปรุงสรุปได้ ดังนี้

รายวิชาที่ 1  - การมีส่วนร่วม 

 - มีเวลามากกว่านี้ 

รายวิชาที่ 2 - สอดแทรกเนื้อหาและยกตัวอย่างในพื้นที่ 

 - การซักถามและการมีส่วนร่วม 

 - การแยกแยะหมวดหมู่ 

รายวิชาที่ 3 - ระยะเวลา เนื้อหาควรกระชับมากกว่านี้ 

 - ยกตัวอย่างและการซักถามที่ชัดเจน เน้นภาพ 

รายวิชาที่ 4  - ยกตัวอย่างในพื้นที่และอธิบาย 

รายวิชาที่ 5  - อธิบายกระบวนการให้ชัดเจน 

รายวิชาที่ 6  - เวลาน้อย ยกตัวอย่าง 

รายวิชาที่ 7  - ควรมีเวลามากกว่านี้ 

รายวิชาที่ 8  - ต้องมีเวลาถ่ายทอดและฝกกระบวนการให้มากขึ้น

 

Inside_���������������_����.indd   223 8/1/2561   11:15:18



เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำ�งบประมาณทำี่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting : GRB)

224

ภาคผนวก ง

ภาพการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อบต.ริม จ.น่าน 
วันทำี่ 1 - 2 เมษายน 2557
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ภาคผนวก ¨

สรุปประเมินผลภาพรวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ องคำ�การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

การจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการน�ามิติหญิงชายมาพิจารณา

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการ 

Promoting Women’s Empowerment in Thailand through 

Women’s Leadership and Gender Responsive Planning and Budgeting

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล : โปรดกาเครื่องหมาย/ ลงในช่อง

1.1  ต�าแหน่ง

ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้หลักๆ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่ผูบ้รหิารและข้าราชการประจ�าทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าแผน

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่รวมผูเ้ข้าร่วมอบรมทีเ่ข้าร่วมครบทัง้ 2 วนั

จ�านวน 42 คน ดังแสดงในตาราง 1 นอกจากนี้ นายกและรองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและปิดการอบรมด้วย 

ซึง่นบัว่าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบีเ่ป็นหน่วยงานส่วนท้องถิน่ระดบัจงัหวดั

ทีเ่หน็ความส�าคญัและให้ความร่วมมอืต่อการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพของ

องค์กรโดยยอมรับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีความพร้อม

ในเชิงปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผลจนสามารถเป็นหน่วยงานน�าร่องในด้านต่างๆ ได้

เป็นอย่างดี
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ตาราง 1 แสดงอัตราส่วนผู้เข้าร่วมการอบรมจำาแหนกตามตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง จำานวน ร้อยละ

สมาชิกสภา อบจ.กระบี่ 14 33.3

ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ อบจ.กระบี่ 26 61.9

อื่นๆ (ครูผู้ช่วยโรงเรียน อบจ.กระบี่) 2 4.8

                            รวม 42 100.0

1.2  เพศ

ผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน จ�าแนกเพศได้ดังนี้ เพศชาย 22 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.38 ของผู้เข้าร่วมอบรมทัง้หมด และเพศหญงิจ�านวน 20 คน คดิเป็น

ร้อยละ 47.62 ดังแสดงในตาราง 2 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเหล่านี้ องค์การบริการส่วน

จังหวัดกระบี่เป็นผู้แนะน�าให้เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่ทางสถาบัน 

พระปกเกล้าขอความร่วมมอื คอื ผูเ้ข้าร่วมอบรมควรเป็นบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง

กับการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ตาราง 2 แสดงอัตราส่วนผู้เข้าร่วมการอบรมจำาแนกตามเพศ

เพศ จำานวน ร้อยละ

ชาย 22 52.38

หญิง 20 47.62

รวม 42 100.0
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ส่วนที ่2 : การประเมนิผลกระบวนการและวธิกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร

การประเมนิกระบวนการและวธิกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วม

การอบรมที่ให้ความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามการประเมินผลจ�านวนทั้งส้ิน 

21 ชุด คิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน 

ผลจากการประมวลด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า ความพงึพอใจต่อการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสถาบนัจัดข้ึนทัง้ 2 วนั พบว่า ร้อยละ 71.4 พงึพอใจทีร่ะดบัมาก

ร้อยละ 23.8 พงึพอใจมากท่ีสดุ และอกีร้อยละ 4.8 พงึพอใจน้อย ส่วนประเดน็

ความพงึพอใจต่อกระบวนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร พบว่า ร้อยละ 76.2 พงึพอใจมาก

ร้อยละ 14.3 พึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 9.5 รู้สึกพึงพอใจน้อย

ตาราง 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม จำาแนกตามประเด็น

คำาถามและระดับความพึงพอใจ

กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ

น้อยที่สุด 
(1)

น้อย
(2)

มาก
(3)

มากที่สุด
(4)

1.  ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 2 วัน 
มากน้อยเพียงใด

 - 4.8 71.4 23.8

2.  ท่านมีความพึงพอใจกับกระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

 - 9.5 76.2 14.3

3.  ทา่นคดิว่าท่านไดรั้บความรู้และมคีวาม
เขา้ใจเรือ่ง GRB เพิม่ขึน้หรอืไม ่มากนอ้ย
เพียงใด

 -  - 61.9 38.1

4.  ท่านพอใจในวิทยากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ

 -  - 61.9 38.1

5.  ทา่นพงึพอใจในการใชส้ือ่ วธิกีาร และ
เทคนิคที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ และ
กิจกรรม

 - 5.0 75.0 20.0
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กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ

น้อยที่สุด 
(1)

น้อย 
(2)

มาก 
(3)

มากที่สุด 
(4)

6.  ทา่นคดิวา่ระยะเวลาการอบรมมคีวาม
เหมาะสม

 - 9.5 76.2 14.3

7.  ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ  -  - 71.4 28.6

8.  ท่านความพึงพอใจในการในสถานที่
จัดกิจกรรม

 -  - 57.1 42.9

9.  ทา่นพงึพอใจในเรือ่งอาหารและอาหาร
ว่างที่จัดให้ระหว่างการจัดกิจกรรม

 -  - 61.9 38.1

ความพึงพอใจต่อการรับรู้และมีความเข้าใจเรื่อง Gender Responsive 

Budgeting: GRB และความพึงพอใจต่อวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 

พบว่า ร้อยละ 61.9 พงึพอใจมาก และร้อยละ 38.1 พงึพอใจมากท่ีสดุ ส่วนความ

พงึพอใจต่อการใช้สือ่ วธิกีารและเทคนคิทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หาสาระและกจิกรรม

การอบรม ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 75 รูส้กึพงึพอใจมาก ร้อยละ 20 พงึพอใจมากทีส่ดุ 

ในขณะที่อีกร้อยละ 5 พึงพอใจน้อย

ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม พบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 76.2 

พึงพอใจมาก ร้อยละ 14.3 พึงพอใจมากที่สุด และอีกร้อยละ 9.5 รู้สึกพึงพอใจ

น้อย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมรอละ 71.4 พึงพอใจมากต่อเอกสารประกอบที่ 

ผู้จดัอบรมจัดเตรยีมให้ และอกีร้อยละ 28.6 พงึพอใจมากทีส่ดุ ในขณะทีส่ถานที่ 

จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ 

ทีผู่เ้ข้าอบรมร้อยละ 57.1 และ 42.9 พงึพอใจมากและมากทีส่ดุ ตามล�าดบั และ

ประเดน็การประเมนิในอกีหวัข้อคอื ความพงึพอใจของการจดัอาหารและอาหารว่าง 

ระหว่างการอบรม ร้อยละ 61.9 และ 38.1 ของผู้เข้าอบรมพึงพอใจมากและ 

มากที่สุด ตามล�าดับ
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายประเด็นคำาถาม

ประเด็นการประเมินผล N Mean Std. 
Devia-
tion

ระดับ
ความพึง
พอใจ1

Valid Missing

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 21 0 3.19 .512 มาก

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

21 0 3.05 .498 มาก

ได้รับความรู้และเข้าใจเรื่อง GRB 
เพิ่มขึ้น

21 0 3.38 .498 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของวิทยากร

21 0 3.38 .498 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ 
วิธีการ และเทคนิคของวิทยากร

20 1 3.15 .489 มาก

ความเหมาะสมของระยะเวลา
การอบรม

21 0 3.05 .498 มาก

ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบ

21 0 3.29 .463 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อสถานที่
จัดอบรม

21 0 3.43 .507 มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อการจัดอาหาร
และอาหารว่าง

21 0 3.38 .498 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 20 1 3.27 .266 มากที่สุด

1  การแบ่งช่วงคะแนนตามหลกัทางสถติิ คะแนน 1.00 - 1.75 หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีส่ดุ คะแนน 
1.76 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย คะแนน 2.51 - 3.25 หมายถึง พึงพอใจมาก คะแนน 3.26 
- 4.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
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ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการประเมินผล 

กระบวนการและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ที่ระดับ 3.27 ซึ่งจัดอยู่ในช่วง

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

ส�าหรับการประเมินผลด้านความเข้าใจในเน้ือหาสาระของการจัดการ

อบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมร้อยละ 61.9 คิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

แผนพัฒนาของ อบจ.กระบี่ ในระดับมาก ในขณะที่ร้อยละ 33.3 คิดว่าตัวเองมี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนน้อย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมร้อยละ 19 คิดว่าก่อนจะเข้าร่วม

อบรมตัวเองมีความเข้าใจเรื่อง GRB มากพอสมควร ร้อยละ 47.6 เข้าใจน้อย 

ร้อยละ 23.8 เข้าใจน้อยมาก และมถีงึร้อยละ 9.5 ท่ีไม่เข้าใจเลย  และเม่ือเข้ารบั 

การอบรมในครั้งนี้แล้ว ร้อยละ 90.5 ของผู้เข้าร่วมอบรมได้ประเมินตนเองว่า

มีความรู้และเข้าใจเร่ือง GRB ท่ีระดับมาก และร้อยละ 9.5 รู้และเข้าใจเรื่อง 

GRB มากที่สุด 

ซึ่งเมื่อน�าผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรมมาค�านวณตาม 

หลกัสถติโิดยโปรแกรม SPSS ด้วยค�าสัง่ Compare Means – Paired Samples 

T Test ได้ผลดังนี้

Paired Samples Statistics

Mean N Std.  
Deviation

Std.  
Error Mean

Pair 1 ความเข้าใจต่อ GRB  
ก่อนการอบรม

1.76 21 .889 .194

ความเข้าใจต่อ GRB  
หลังการอบรม

3.10 21 .301 .066
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Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 ความเข้าใจต่อ GRB 
ก่อนการอบรม

ความเข้าใจต่อ GRB 
หลังการอบรม

21 .463 .035

Paired Samples Test

Paired Difference
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Pair 
1

ความเข้าใจต่อ GRB 
ก่อนการอบรม

ความเข้าใจต่อ GRB 
หลังการอบรม

 - 

1.333
.796 .174

 - 

1.696

 - 

.971

 - 

7.678
20 .000

สมมติฐานทางสถิติ

H0 :   ก่อน –   หลัง = 0 ระดับความเข้าใจเรื่อง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
และหลังการอบรมไม่แตกต่างกัน

H1 :   ก่อน –  หลัง = 0 ระดับความเข้าใจเรื่อง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
และหลังการอบรมแตกต่างกัน

P (ความน่าจะเป็น) = .000, (ระดับนัยส�าคัญ) = .05 ดังนั้น ค่า P น้อยกว่า 

ค่า (เท่ากับ Sig.) จึงยอมรับ H1 

ก่อน –  หลัง = 0 ระดับความเข้าใจเรื่อง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนก่อน –  หลัง = 0 ระดับความเข้าใจเรื่อง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนก่อน –  หลัง = 0 ระดับความเข้าใจเรื่อง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
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สรปุได้ว่า ระดบัความเข้าใจเรือ่ง GRB ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลงั

การอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการ

อบรมครั้งนี้มีผลต่อการเพิ่มเติมความเข้าใจเรื่อง GRB ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ตาราง 5 แสดงร้อยละของระดับความรู้/ ความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม 

ของผู้เข้าร่วมอบรม จำาแนกตามประเด็นคำาถามและระดับการรับรู้

ประเด็นคำาถาม รอ้ยละของระดบัความรู/้ ความเขา้ใจ/ การมสีว่นรว่ม

ไม่เข้าใจเลย/
ไมม่คีวามเหน็/ 
ไม่มีส่วนร่วม

น้อยที่สุด 
(1)

น้อย 
(2)

มาก 
(3)

มากที่สุด 
(4)

1. ทา่นคดิวา่ตวัทา่นเองมสีว่นรว่ม
ในการจัดท�าแผนพัฒนา อบจ. 
ระดับใด

- - 33.3 61.9 4.8

2. ก่อนการอบรมท่านเข้าใจค�าว่า 
การจัดท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติิ
หญิงชาย (GRB) ระดับใด

9.5 23.8 47.6 19.0 -

3. หลงัการอบรม ทา่นเขา้ใจค�าวา่ 
“GRB” ระดับใด

- - - 90.5 9.5

4. ทา่นคดิวา่แผนพฒันาของ อบจ. 
ท่ีผ่านมามกีารค�านงึถงึมติิหญงิชาย 
(GRB) ระดับใด

- - 28.6 57.1 14.3

5. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่าน
คิดว่าในอนาคตอันใกล้ อบจ.จะมี
แผนพฒันาทีค่�านงึถงึมติหิญงิชาย 
เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร

- - - 57.1 42.9
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ ความเข้าใจ

และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม

ประเด็นคำาถาม จำานวน ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation

การมสีว่นรว่มในการจดัท�าแผนพฒันา อบจ. 21 2.71 .561

ความเข้าใจเรื่อง GRB ก่อนการอบรม 21 1.76 .889

ความเข้าใจเรื่อง GRB หลังการอบรม 21 3.10 .301

แผนพัฒนาของ อบจ.กระบี่ ที่ผ่านมา
ค�านึงถึง GRB ระดับใด

21 2.86 .655

ในอนาคตแผนของ อบจ.กระบี่ 
จะมีการค�านึงถึง GRB มากขึ้น

21 3.43 .507

                                ค่าเฉล่ีย 21 2.77 .336

สรปุค่าเฉล่ียการประเมนิระดบัความรู ้ความเข้าใจและการมส่ีวนร่วมของ

ผูเ้ข้าร่วมอบรมดงัแสดงตารางที ่6 ซึง่พบว่าค่าเฉลีย่การประเมนิผลของผูเ้ข้าร่วม

การอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนของ อบจ. มีค่าเฉลี่ย 2.71 ผู้เข้า

ร่วมอบรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

กระบีเ่หน็ว่าท่ีผ่านมาแผนพัฒนาของ อบจ.กระบี ่มกีารค�านงึถงึเรือ่ง GRB อยูบ้่าง 

ทั้งนี้ มองว่าในอนาคตแผนของ อบจ.กระบี่จะมีการค�านึงถึงเรื่อง GRB มากขึ้น 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GRB ที่ผู้เข้าร่วม

อบรมได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถตอบค�าถามส่วนที่ 3 

ในแบบประเมินผล ได้ดังนี้
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ตามความเข้าใจของท่าน “การจดัท�างบประมาณท่ีค�านึงถงึมติหิญงิชาย 

(GRB)” คือ

• การจัดท�างบประมาณค�านึงถึงผู้ใช้ ชายและหญิง

• การจดัท�างบประมาณโดยค�านงึถงึความจ�าเป็นและผลประโยชน์

ของแต่ละกลุม่ทีแ่ตกต่างกนัของพลเมอืงทีเ่ป็นชาย หญิง โดย

มจีดุมุง่หมายเพือ่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคม

มากขึ้น

• การจัดท�างบประมาณต้องค�านึงถึงผู้ใช้ทั้งชายและหญิง

• การจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงคนทุกภาคส่วนที่มีความ 

แตกต่างกนั มกีารกระจายของทรพัยากรให้เกดิความเท่าเทยีม

กันเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้

• การจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึความจ�าเป็นและผลประโยชน์

ที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆ มีการกระจายทรัพยากรให้

เกิดความเท่าเทียมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคน

ทุกภาคส่วน

• การจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึความแตกต่างของกลุม่ต่างๆ 

โดยการกระจายทรัพยากร

• การจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงความเสมอภาค เข้าถึง  

พอเพียง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

• การจัดท�างบประมาณที่มีการวิเคราะห์และค�านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างหญิงชาย

• การจดัท�างบประมาณให้ถงึกลุม่ต่างๆ ทีเ่ป็นชาย หญงิ คนชรา 

เด็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีความเป็นธรรม และตอบสนอง

ความต้องการของทุกคน

• การจดัท�าแผนโครงการงบประมาณให้ครอบคลมุมติหิญิง ชาย 

ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
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• การจดัสรรงบประมาณโดยค�านงึถงึความเสมอภาคแก่ทกุคน

ทุกกลุ่ม

• การจดัสรรงบประมาณโดยท่ัวถึงและครอบคลุมความต้องการ

ของเพศชายและเพศหญิงและกลุ่มอื่นๆ ในสังคม

• การจดัสรรงบประมาณทีม่คีวามเสมอภาคเท่าเทยีมอย่างแท้จรงิ

• มองถึงการมีส่วนร่วมทั้งผู้หญิงผู้ชายตามความเป็นจริง

• ให้ค�านึงถึงบทบาทของกลุ่มเป้าหมาย

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมยังให้ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย

ที่ควรเข้ารับการอบรมเร่ือง GRB เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการจัดการอบรมให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในครั้งต่อไป คือ

• กลุ่มต่างๆ เช่น สภาประชาคม กลุ่มสมาคมแม่บ้าน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ เยาวชน

• เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ทุกหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องด้าน

การจัดท�างบประมาณ

• ทกุภาคส่วนทีม่กีารจดัท�าแผน/ โครงการ เพือ่ตอบสนองปัญหา

และความต้องการของประชาชน

• นายก หัวหน้าส่วน ผู้รับผิดชอบแผนทุกกอง

• นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้รับผิดชอบแผน

ทุกๆ กอง

• นายก อบต. นายกเทศบาล สมาชิก อบต. สมาชิกเทศบาล 

ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน

• ผู้จัดท�าและบุคคลที่ต้องได้รับประโยชน์

• ผู้น�าท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กองแผน ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป
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• ผู้น�าระดับต่างๆ

• ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

• ผู้บรหิาร ผู้ท่ีมส่ีวนในการจดัท�างบประมาณตลอดจนผูท้ีป่ฏบิตัิ

งาน

• ผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด และฝ่ายงบประมาณ

• ผู้บริหาร อปท. และส่วนราชการทุกหน่วยงาน

• ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น

• หวัหน้าฝ่าย ผอ.กอง หวัหน้าส่วนราชการ สมาชกิสภา วศิวกร

โยธา สถาปนิก

• หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป สมาชิกสภา นายช่าง สถาปนิก

ส่วนที่ 4: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

• PowerPoint มองเห็นไม่ชัดเจน

• การพดูจะต้องสอดแทรกมขุตลก หรอืมกีาร entertain มากกว่า

นี ้จะท�าให้การอบรมไม่เบือ่ ผูเ้ข้าอบรมสนใจและเข้าใจเนือ้หา

มากยิ่งขึ้น

• ควรปรบั background ของ PowerPoint ทีน่�าเสนอให้ชดัเจน

• เป็นการท�าแผนที่ต้องมองประเด็นงบประมาณท่ีจ�ากัดให้ได้

รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น

• เป็นกิจกรรมที่ดี
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ภาคผนวก ©

ภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อบจ.กระบี่ 
วันทำี่ 1 - 2 กันยายน 2557
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คำู่มือ

¡าร¨Ñด·Óá¼¹¾Ñ²¹า·้อง¶Ôè¹áÅÐงº»รÐมา³
âดÂคÓ¹Öง¶ÖงคÇามเสมอภาค·างเ¾È

 

ภาคผนวก ª

คำู่มือการจัดทำ�แผนพั²นาทำ้องถิ่นและงบประมาณ
โดยคำ�นึงถึงคำวามเสมอภาคำทำางเพÈ

จัดท�าโดย 

ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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1. เกริ่นน�

การเสริมสร้างความเสมอภาค เป็นกระแสโลกที่มุ่งตอบสนองความ

ต้องการให้กบัพลเมอืงของตนมากขึน้ ทัง้นี ้ภายใต้งบประมาณทีมี่อยู่อย่างจ�ากดั 

รฐัจงึต้องหาเครือ่งมอืทีจ่ะสามารถก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิโครงสร้างอย่าง

เป็นระบบ เพือ่บรูณาการความเป็นธรรมในสงัคม (Social Justice) และน�ากลุม่

ต่างๆ ให้เข้ามาในกระแสการพัฒนา (Social Inclusion) ให้มากขึ้น 

Gender Responsive Budgeting: GRB ถอืเป็นเครือ่งมอืตวัใหม่ในการ

บริหารพัฒนาที่ได้รับความสนใจในอารยประเทศ ท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า จะมี

การน�ากลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีจากการพฒันาทกุกลุ่มเข้าสู่กระแสหลักของกระบวนการ

พฒันา และสร้างความผกูพนัเรือ่งความแตกต่างทางเพศกบัการจดัสรรงบประมาณ

และการจัดหารายได้ ท�าให้ต้องน�าเรื่องความเสมอภาคมาพิจารณาควบคู่กับ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณโดยปริยาย ส่งผลต่อ

แนวโน้มความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ

การจัดท�าแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

กระบวนที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันพิจารณาคิด

และจัดท�าแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับท้องที่ ซึ่งแผนพัฒนาที่มาจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนเอง เพราะมาจาก

ความเห็นพ้องต้องกันของทุกคนบนพื้นฐานของการคิดร่วมกัน ซึ่งหากเสริมแนว

ความคดิด้านความเสมอภาคทางเพศเพิม่เข้าไปก็จะท�าให้แผนพัฒนานัน้ สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างครบถ้วนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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คู่มือการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณโดยค�านึงถึงความ

เสมอภาคทางเพศนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัท�า

แผนพัฒนาชุมชน และประชาชนทุกคน
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2. การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส�าคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชน

ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการต่างๆ ของภาครฐั โดยเข้ามา

รบัรูข้้อมลูข่าวสาร ได้มีโอกาสแสดงความคดิเหน็ แสดงความห่วงกงัวลต่อแนวทาง

การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนร่วมตัดสินใจและติดตามประเมินผล 

ซึ่งในที่น้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส�าคัญที่จะช่วยสร้างความ

เข้มแข็งของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนี ้การมส่ีวนร่วมยงัรวมไปถงึการมาร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน ร่วมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง

 

ผู้ท่ีควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วม คือ ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของ

พลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กร

สาธารณประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ (ควรพจิารณาว่าผู้เข้ามามส่ีวนร่วมนัน้ได้ครอบคลุม

ประชาชนทุกภาคส่วน รวมเพศหญิง เพศชาย เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มต่างๆ มากน้อยเพียงใด)
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ร่วมติดตามตรวจสอบ – ติดตามว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่/ ประชาชนได้
รับประโยชน์หรือไม่ และทบทวนว่า
ควรด�าเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร

 ร่วมรับผล – ได้ประโยชน์จากโครงการที่เสนอไป

 ร่วมลงมือท�าในโครงการส�าคัญที่คัดเลือก

 ร่วมตัดสินใจ – คัดเลือกโครงการที่ส�าคัญ

 ร่วมวางแผน – จะท�าอะไรบ้าง – อย่างไร – ท�าไม – 
งบประมาณเท่าไร – มาจากไหน – ใครเกี่ยวข้องบ้าง

 ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์เหตุผล เชื่อมโยงเหตุผล 
ปรากฏการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

เพื่อก�าหนดแผนพัฒนา

 ให้ข้อมูลที่ชาวบ้านมีความสนใจ ให้ข้อมูลความห่วงกังวลและปัญหา

รับรู้ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ 
(จาก อบต. จากหน่วยงานต่างๆ) และจากประชาชนด้วยกัน และจากผู้น�า 

วิธีการที่ใช้

Inside_���������������_����.indd   242 8/1/2561   11:15:21



243

ทำาไมต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ

เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่า สิง่ท่ีชาวบ้านมองว่าจ�าเป็น เร่งด่วน ส�าคัญ ห่วงกงัวล 

เป็นปัญหา จะได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขอย่างเป็นผล

ชาวบ้านเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ๆ จงึมข้ีอมลูในพืน้ทีแ่ละมคีวามเข้าใจพืน้ที่

ของตนดีกว่าผู้อื่น เมื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สถิติการเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ความเป็นอยูต่่างๆ กจ็ะสามารถคดิวเิคราะห์ได้ว่าต้องการเห็นชุมชนของตน

เป็นอย่างไร เมือ่ท้องถิน่มงีบประมาณมาสนับสนุนจะได้ร่วมกนัคดิโครงการ และ

กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน และจัดล�าดับความส�าคัญตาม

ความต้องการของชาวบ้านอย่างมเีหตุผลอกีด้วย ตลอดจนรบัรูว่้างบประมาณของ

ท้องถิ่นมีจ�ากัด และควรจัดสรรอย่างไร ถ้าไม่พอจะหาจากที่ใด

หลักการสำาคัญของการมีส่วนร่วม

1. เปิดใจให้กว้าง รับฟังข้อมูลจากกันและกัน

2. ทุกคนมีความคิด และในการคิดร่วมกันนั้นมีคุณค่ามากสิ่งอื่น

“ทุกความคิดมีคุณค่า” ท่ีจะท�าให้ชุมชนของเราพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

(คือ ทุกคนจะอยู่ดี กินดี ร่วมกันถึงลูกหลาน) จึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้

เข้าร่วมกิจกรรม

3. ทุกคนมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วม ไม่ถูกบังคับ

4. ทุกคนต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยสร้างโอกาสให้เขามี

ความสามารถในการเข้าร่วมได้ 

5. ทุกคนเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีใครมีอ�านาจ

เหนือใคร เพราะ “ต่างก็เป็นหุ้นส่วนทางความคิด” เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

6. ทุกคนมีจิตสาธารณะ ที่จะมามีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของชุมชน
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ผลที่จะเกิดขึ้น

แผนพฒันาทีม่าจากการมส่ีวนร่วมของประชาชนจะเป็นความภาคภมิูใจ

ของประชาชนเอง เพราะมาจากความเห็นพ้องต้องกันของทุกคนบนพื้นฐานของ

การคิดร่วมกัน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีส่วนร่วม

1. ได้รบับรกิารสาธารณะทีดี่ข้ึน ทัง้ในด้านคณุภาพ มาตรฐาน 

ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2. มีบทบาทในการตัดสินใจในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ 

และสามารถสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่

3. มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การเสนอปญหาและความต้องการของ

ชุมชน การมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน การไปเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และการถอดถอนผู้บริหาร

หรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น

 

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
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3. Gender Responsive Budgeting (GRB) คำือ อะäร

GRB มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นการมองผลกระทบที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณทุกส่วนว่ามี

ผลกระทบต่อหญงิ ชาย เดก็หญงิ-เดก็ชายหรอืไม่? อย่างไร? รวมถงึการพจิารณา

ด้านการใชจ่้ายงบประมาณและระมดัระวงัในเรือ่งความแตกต่างของสถานการณ์ 

บทบาทในกลุ่มต่างๆ และผลที่ได้จากการจัดท�างบประมาณว่าตอบสนองความ

จ�าเป็นของแต่ละกลุ่มหรือไม่

การวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย : Gender Analysis

ความเปนหญิง ความเปนชาย

บทบาท หน้าที่

พฤติกรรม

ทัศนคติ ระบบคิด

คุณลักษณะ

วิถีชีวิต โอกาสในชีวิตต่างกัน

เข้าถึง/ควบคุมทรัพยากรต่างกัน

เงินทุน
เครดิต

เทคโนโลยี การศึกษา การเปนที่ยอมรับ
ชื่อเสียง

เวลา

อำานาจ การตัดสินใจ ประโยชน์ที่ได้ต่างกัน

สถานภาพต่างกัน

การเปนที่ยอมรับการเปนที่ยอมรับ
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2. เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�างบประมาณที่มีการวิเคราะห์และค�านึง

ถึงความแตกต่างระหว่างหญิง ชาย

3. เป็นการจัดแบ่งงบประมาณเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง

หญิงชาย

4. เป็นการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงงานและภาคส่วนที่ไม่ได้รับ 

ค่าตอบแทน (เศรษฐกิจภาคอภิบาล: Care Economy)

5. ไม่ใช่เป็นการจดัสรรพเิศษ (Special Allocation) แต่อาจจ�าเป็นต้องมี

6. มองทัง้แง่งบประมาณรายจ่าย (Expenditure) และ รายได้ (Revenue)

7. GRB ไม่ใช่การแบ่งงบประมาณหญิง 50 % ชาย 50%

Gender responsive Budgeting (GRB) จึงหมายถึง 

“กระบวนการ การจัดการงบประมาณที่ค�านึงถึงความจ�าเป็น 

และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มต่างๆ ของพลเมือง 

ที่เป็นหญิง-ชาย, เด็กหญิง-เด็กชาย โดยมีจุดมุ่งหมาย 

ในการกระจายทรัพยากรให้มีความเท่าเทียม (equitable)  

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น”
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ตัวอย่างมุมมองความเสมอภาคทางเพศ

โครงการการปรับปรุงสถานทีเ่พิม่สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ความสะดวก

ในการด�ารงชีวิตของทั้งหญิงชาย เด็กหญิงและเด็กชาย
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GRB มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจ

2. ช่วยให้การใช้ทรพัยากร และเม็ดเงนิของประเทศเกิดประโยชน์สงูสดุ

3. ช่วยในการวางแผนการจัดล�าดับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความต้องการการวิเคราะห์แผนระยะยาวและต้องการแก้ปัญหา 

การพัฒนาประเทศท่ีเน้นการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 

Growth) ท�าให้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียม

5. ช่วยท�าให้เกิดความโปร่งใส

6. ช่วยเสริมมาตรการป้องกนัการทจุรติและสนบัสนนุสร้างธรรมาภบิาล

ทางเศรษฐกิจ (Economic Governance) และการจัดการทางการเงิน

การจัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณส�าหรับท้องถิ่นที่ค�านึงถึงความ

เสมอภาคทางเพศจะช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเกิดความเป็นธรรม และเป็น

เครื่องยืนยันว่าเงินสาธารณะจะได้รับการสรรหาและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ทัง้ยงัสามารถการนัตกีารท�าเป้าหมายแห่งความเท่าเทยีมทางเพศให้เป็น

จริงที่บังเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นไปตามพันธสัญญาของอนุสัญญาว่าด้วยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
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4. กระบวนการจัดทำ�แผนพั²นาทำ้องถิ่นโดยคำ�นึงถึงคำวาม
เสมอภาคำทำางเพÈ

เพือ่สร้างความรูส้กึเป็นหุ้นส่วนในกจิกรรมทีว่างแผน ท�าให้เกดิความรู้สกึ

ผกูมดัทุม่เทจากรายบคุคลเป็นองค์รวมเพือ่ความส�าเรจ็ของกจิกรรม ทัง้ยงัสามารถ

ระบคุวามรับผิดชอบรวมถึงร่วมตดัสนิใจเรือ่งการจดัสรรทรพัยากรเพ่ือการด�าเนนิ

กจิกรรมตามแผนทีว่างไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในทีน่ี ้จงึขอน�าเสนอกระบวนการ

จดัท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยค�านงึถึงความเสมอภาคทางเพศ ส�าหรบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ โดยเริม่ต้นทีก่ารวเิคราะห์งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แต่ละแห่ง จากนั้น จึงประยุกต์ใช้วิธีการวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning 

Method) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยค�านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ
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การวิเคราะห์งบประมาณ

เนื่องจากงบประมาณมีจ�ากัดในการพัฒนา เราควรจัดสรรงบประมาณ

ในด้านต่อไปนี้ในสัดส่วนเท่าไร

1. โครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการศึกษา

3. ด้านการเกษตร

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

5. ด้านคุณภาพชีวิต

6. ด้านกีฬาและสาธารณสุข

7. ด้านการท่องเที่ยว

8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. ด้านการบริหารจัดการ

รวม 100%

วิธีการ : แบ่งกลุ ่มโดยแยกเพศ และให้แต่ละกลุ ่มวิเคราะห์ 

งบประมาณตามตารางข้างต้น เสรจ็แล้วน�าเสนอทีป่ระชมุ
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แนวคิดการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อความเสมอภาค

 

Gender 

Disaggregated 

Data 

-วิเคราะห์สถานการณ์

-วิเคราะห์ปัญหา/ความจ�าเป็น

-วิเคราะห์บทบาท/ความ

สัมพันธ์และการแบ่งบทบาท

ของหญิงชาย

ความตระหนักถึง

ความไม่เป็นธรรม

โครงการ/แผนงาน

นโยบาย
ก�าหนดการจัดสรร

งบประมาณ

ลดความเหลื่อมล�้า

และความไม่เป็นธรรม

ในสังคม

การพัฒนาที่เป็น

ธรรมมากขึ้น

สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาที่มี

ความสมดุลมากขึ้น
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การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคำานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 

ขั้นตอนที่ 1  วเิคราะห์ปัญหาในการด�ารงชวีติ/ การประกอบ

อาชพี อะไรคอืสาเหต ุอะไรคอืแนวทางแก้ไข

เพศ ปญหาหลัก สาเหตุ การแก้ไข
ปญหาที่
ฐานราก

โครงการ

เด็กหญิง

ผู้หญิง

เด็กชาย

ผู้ชาย

ขั้นตอนที่ 2

หัวใจแห่งชัยชนะ

- ถ้าองค์กรปกครองท้องถิน่และชุมชนร่วมกันจดัท�าแผน

พฒันาท้องถิน่ทีค่�านงึถึงความเสมอภาคทางเพศแล้ว...

»ÃÐªÒª¹¨Ðä´Œ
»ÃÐâÂª¹�ÍÐäÃ

»ÃÐªÒª¹
¨Ð¡Å‹ÒÇ¢Ò¹
ª×è¹ªÁÇ‹Ò
ÍÂ‹Ò§äÃ
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ขั้นตอนที่ 3 

สภาพความเป็นจริงใน

ปัจจุบันของชุมชนเป็น

อย่างไร

สภาพความเปนจริง

จุดเด่น/ จุดแข็ง /ข้อดี จุดอ่อน/ ข้อจ�ากัด

ขั้นตอนที่ 4 

สัญญาใจ

- เพื่อสร้างความผูกพันของผู้ร่วมจัดท�าแผนเป็น

แรงยดึเหนีย่วให้สามารถด�าเนนิงานได้ประสบความ

ส�าเร็จอย่างแท้จริง “เรามุ่งมั่นที่จะ...”

ขั้นตอนที่ 5 

ก�าหนดกิจกรรม

การด�าเนินการ

- ก�าหนดกิจกรรมที่ต้องท�าซึ่งจะได้มาจากตาราง

โครงการในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 6 

ปฏิทินกิจกรรม/แผนงาน

- ก�าหนดแผนปฏิบัติการโดยมีรายละเอียดตาม

ตารางด้านล่าง

โค
รง

กา
ร

กิจ
กร

รม
ย่อ

ย

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์

กล
ุ่มเ

ป้า
ห
มา

ย

ช่ว
งเ
วล

าด
ำาเ
น
ิน
กา

ร

ตัว
ชี้ว

ัด
เช

ิงป
ริม

าณ
/ 
เช

ิงค
ุณ
ภ
าพ

วิธ
ีเก

็บข
้อม

ูลต
ัวช

ี้วัด

งบ
ปร

ะม
าณ

/แ
ห
ล่ง

ทุน

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ
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Tips: เทคนิคที่ใช้ในการประชุมเพื่อจัดท�าแผน  

คือ เทคนิคบัตรความคิด (Card technic)  

โดยมีกติกาการเขียนบัตรความคิด ดังนี้

1 บัตร 1 ความคิด

ข้อความสั้น เฉพาะ เจาะจง ได้ใจความ

เขียนโดยปากกาหัวตัด ตัวโตๆ

ใช้ปากกาสีด�า หรือ สีน�้าเงิน

5. การทำ�ให้แผนเป็นจริงและถอดบทำเรียน โดยใช้เทำคำนิคำ  
“วิธีการสนทำนาแบบมีส่วนร่วม” 

เมื่อได้แผนปฏิบัติการจากการคิดร่วมกันแล้ว เราจะทราบกิจกรรม

ที่ต้องท�าต่อไป ซึ่งสามารถจัดท�าเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้  

ในบางกิจกรรมยังสามารถท�าได้ก่อนโดยไม่ต้องมีงบประมาณ และเพื่อเป็นการ

ตรวจสอบแผนให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เราจะใช้วิธกีารสนทนาแบบมส่ีวนร่วม

ประกอบด้วยชุดค�าถามที่น�ากลุ่มผ่านระดับความส�านึก 4 ระดับ คือ วัตถุวิสัย 

(Objectivity) ไตร่ตรอง (Reflective) ตีความ (Interpretative) และตัดสินใจ 

(Decision) รวมเรียกสั้นๆ ว่า ORID เพื่อการทบทวนแผน
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O = พวกเราเห็นว่าแผนนี้เป็นอย่างไร

R = พวกเรารู้สึกอย่างไรต่อแผนที่เราจะด�าเนินการนี้

I = พวกเราคิดว่าแผนนี้สมบูรณ์เพียงพอแล้วหรือไม่

D = พวกเราจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

เราจะยึดถือ “กติกาการท�างานแบบมีส่วนร่วม” คือ

o  ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการแสดง

 ความคิดเห็น

o ทุกความคิดมีคุณค่า เราไม่ฆ่าความคิดใคร

o ไม่มีความคิดใดถูกหรือผิด 100%

o เปดใจรับฟงความคิดเห็นที่แตกต่าง

o ไม่ชี้น�า ไม่ครอบง�าผู้อื่น

o รักษาเวลา รักษากติกา
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ขอขอบคุณโครงการ “การเสริมสร้างภาวะผู้น�าของผู้หญิง

และการวางแผนและจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงสถานภาพหญิง

ชาย” (Promoting Women’s Empowerment in Thailand through 

Women’s Leadership and Gender Responsive Planning and 

Budgeting โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

(UN Women) และภาคีเครือข่าย

คณะผู้จัดทำา
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์

สำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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