สรุปกิจกรรมเสวนาแลกเปลียนเรียนรูใ้ นรูปแบบชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) ของ สป.มท.
เรือง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่ วยงานภาครัฐ

บรรยากาศการเสวนาแลกเปลียนเรียนรู ้
หัวข้อเรือง
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์
แลกเปลียนเรียนรูเ้ รือง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
หน่วยงานภาครัฐ
ครังทีจัด
ครังที ประจําปี งบประมาณ
จัดเมือ
วันจันทร์ที มิถนุ ายน
เวลา . - . น.
สถานที
ห้องประชุม 2 ชัน 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คน
สรุปประเด็นจากการแลกเปลียนเรียนรู ้
CoP วัน นี เป็ น การแลกเปลียนเรี ย นรู เ้ รื อง การส่ งเสริม ความเสมอภาคระหว่า งหญิงชายใน
หน่วยงานภาครัฐ ทีมงาน KM ขอขอบคุณนางดวงสุดา เมืองวงษ์ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ และ
นายอัฐชัย ดุลยพัชย์ นักพัฒนาสังคม ปฏิบตั ิการ สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ทีได้มาเป็ นวิทยากรในวันนี
สรุปสาระสําคัญทีได้จากการทํากิจกรรม CoP
วิทยากรได้กล่าวถึงเรืองสามสัมพันธ์ ห้าภูมคิ ุม้ กันสร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว ได้แก่ ความ
เสมอภาคคือความสุข นันคือ เสมอภาค ไม่ใช่ เท่ากัน เสมอภาค ไม่ใช่ การเรียกร้องสิทธิ เสมอภาค ไม่ใช่
การยุยงให้ครอบครัวแตกแยก แต่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายคือ เส้นทางสู่ความสุขของครอบครัวความ
เสมอภาคหญิงชายในครอบครัว ไม่ใช่เรืองไกลตัว...แต่เป็ นของทุกคน
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เพราะความเสมอภาคระหว่างหญิงชายคือ การทีหญิงและชายในครอบครัวต่างเรียนรูท้ จะยอมรั
ี
บ
และเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน ห่วงใยและช่วยเหลือซึงกันและกัน เชือมันและไว้วางใจกันและกัน
โดยไม่มอี คติ
เพียงเราก้าวข้ามความคิด/ความเชือ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาค
เราจะสร้างความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว...ได้อย่างไร ?
สร้างได้งา่ ยๆ เพียงมี สัมพันธ์และ ภูมคิ ุม้ กัน
สัมพันธ์ ทีจะเชือมโยงให้คนในครอบครัวมีสมั พันธภาพทีดีต่อกันบนพืนฐานความเสมอภาคหญิงชาย
ภูมคิ ุม้ กัน ทีจะป้ องกันไม่ให้คนในครอบครัวมีปญั หาหรือเกิดความขัดแย้ง อันเป็ นผลกระทบมาจากการ ไม่
มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

สามสัมพันธ์ ได้แก่
. ให้เกียรติและห่วงใย
. ใส่ใจในหน้าที
. สือสารอย่างสุนทรี
. ให้เกียรติและห่วงใย
• ยอมรับซึงกันและกัน
• เคารพในการตัดสินใจของกันและกัน
• มีความไว้วางใจซึงกันและกัน
• ร่วมแบ่งปันความทุกข์ และร่วมยินดีในความสุข
เพราะทังให้เกียรติและห่วงใยคือ รัวกันภัยของครอบครัว
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.. ใส่ใจหน้าที
สมาชิกในครอบครัวรูบ้ ทบาทและหน้าทีของตนเอง เช่น
• การทําบทบาทหน้าทีของตนเองทีได้รบั มอบหมาย
• การดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครอบครัว ทุกรุ่น/วัย
• การอบรมเลียงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม
• การดูแลความปลอดภัยสมาชิกในครอบครัวอย่างถ้วนหน้า
• การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีกบั คนในครอบครัว
• การใช้คุณธรรมสําคัญในการดําเนินชีวติ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว เช่น
• การแบ่งงานกันทําในครอบครัว
• การปรับเปลียนบทบาทหน้าทีตามสถานการณ์
• การตัดสินใจในครอบครัว
• และการรับผิดรับชอบร่วมกัน
. สือสารดี
• การพูดอย่างสร้างสรรค์
• การรับฟังอย่างตังใจ
• การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
• การแสดงความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ทังกาย วาจา และใจ
ห้าภูมิคมุ ้ กัน
. รูส้ ทิ ธิและกฎหมาย
. รูเ้ พศศึกษา
. เข้าร่วมเครือข่าย
. มีหลักประกันของครอบครัว
. ดูสอให้
ื สร้างสรรค์
. รูส้ ทิ ธิและกฎหมายของหญิงชายทีเท่าเทียม
- เพือรูแ้ ละเข้าใจกฎหมายทีสําคัญต่อการดํารงความสมดุลของครอบครัว
- รวมทังสิทธิพงรู
ึ ้ เพือสร้างสุข โดยเฉพาะสิทธิในฐานะสมาชิกของครอบครัว
- ทีต้องเคารพในสิทธิของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทังหญิงและชาย
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. รูเ้ พศศึกษาของหญิงและชาย
- รูแ้ ละเข้าใจในเรืองเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุข์ องหญิงและชาย
- รูอ้ ย่างเท่าทัน และสามารถป้ องกันตนเองและครอบครัวในเรืองเพศได้
- ไม่อายทีจะสือสารเรืองเพศศึกษาระหว่างสมาชิกในครอบครัว
. เข้าร่วมเครือข่าย
- ก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลียนประสบการณ์
- เพือการพัฒนาศักยภาพตนเอง /ครอบครัว /ชุมชน
. มีหลักประกันของครอบครัว
กิจกรรมภายในครอบครัว เช่น
- การปลูกฝังตังแต่ เด็กให้รูจ้ กั ออม ประหยัด ใช้จ่ายในเรืองทีจําเป็ น ไม่ ฟ่ ุมเฟื อย การทําบัญชี
ครัวเรือน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- สอนให้มที กั ษะในการดูแลและป้ องกันตนเอง
- สอนให้รูเ้ ท่าทันในสิงยัวยุจากสือต่างๆ
- การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน เช่น สหกรณ์ชมุ ชน ฌาปนกิจสงเคราะห์
. ดูสอให้
ื สร้างสรรค์
- สมาชิกในครอบครัวต้องรูเ้ ท่าทันอิทธิพลของสือ ทังในเชิงบวกและเชิงลบ
- รูเ้ ท่าทันกระบวนการผลิตซําและตอกยําของสือ
- รูว้ ่ามีทงสื
ั อทีสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์
- โดยเลือกบริโภคและใช้ประโยชน์จากสืออย่างสร้างสรรค์
ข้อคิดดีๆ ก่อนจาก
เมือเราเปลียน ความคิด
เราจะเปลียน ความเชือ
เมือเราเปลียน ความเชือ
เราจะเปลียน ความหวัง
เมือเราเปลียน ความหวัง
เราจะเปลียน ทัศนคติ
เมือเราเปลียน ทัศนคติ
เราจะเปลียน พฤติกรรม
เมือเราเปลียน พฤติกรรม
เราจะเปลียน การกระทํา
เมือเราเปลียน การกระทํา
เราจะเปลียน วิถชี ีวติ
โดยรศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลิกความคิด...ชีวติ เปลียน
นําไปปฏิบตั กิ บั ตนเองและครอบครัว
นําไปถ่ายทอดขยายผลสู่ชมุ ชน/ท้องถิน
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ด้วยกลไก ศพค. : ศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนทีมีอยู่ทกุ ตําบล
รวมพลังกันสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้เกิดขึนในสังคมไทยอย่างแท้จริง
เริมจากตัวของท่าน...ครอบครัวของท่าน.....สู่ครอบครัวของเรา
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
. นางณิทฐา แสวงทอง
ผอ.สบค.สดร.สป.
โทร.
. น.ส.ทิพย์มาศ วาทิน
จพง.ธก.ชํานาญงาน ศสส.สป.
โทร.
. นางวันเพ็ญ ทรงวิวฒั น์
นวค.ชพ. สดร.สป.
โทร.
. นางปาณิสรา วงษ์วานิช
ผอ.สพม.สดร.สป.
โทร.
. นายณัฐวัฒน์ คู่มงคชัย
นวค.ชพ.สร.มท.
โทร.
. น.ส.เฑียรทิพย์ เคนวารีย ์
นักทรัพยากรบุคคล ชก.สกถ.สป.
โทร.
. นางปรียาการย์ เกตุชู
นักทรัพยากรบุคคล ชก. สดร.สป.
โทร.
. น.ส.สุนีรตั น์ พรไกวัล
นักจัดการงานทัวไป ชก.ศปก.มท.
โทร.
. น.ส.สุดใจ กาญจนกุล
นวค.ชก.สนผ.สป.
โทร.
. น.ส.ทัศนาภรณ์ บุรสั การ
นวค.ชก.ศปก.มท.
โทร.
. นางพวงเพชร นาคขาติ
นวค.ชพ.สนผ.สป.
โทร.
. นายอัฐชัย ดุลยพัชร์
นักพัฒนาสังคม ปฏิบตั กิ าร พม.
โทร. . นางดวงสุดา เมืองวงษ์
นักพัฒนาสังคม ชพ. พม.
โทร. . นางกาญจนา แจ่มมินทร์
นวค.ชก.สดร.สป.
โทร.
. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ
นักทรัพยากรบุคคล สดร.สป.
โทร.
. นายธงชัย ปิ นเกษม
นวค.ชก.สนผ.สป.
โทร.
. นางอรมัย สิทธิสงวน
นวค.ชก.สนผ.สป.
โทร.
. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นวค.ชก.สตร.สป.
โทร.
. นายคมสัน วรวิวฒั น์
จนท.บท. สดร.สป.
โทร.
. น.ส.สุกนั ยา ทัศนาญชลี
จพง.ธก.ชํานาญงาน สดร.
โทร.
. นายอํานาจ รอดบํารุง
นวค.ชพ. สดร.สป.
โทร.
. นางอัมพร โพธิศรี
จพง.การเงิน สดร.สป.
โทร.
. น.ส.ศรีวรรณ พันธุเ์ อก
จนท.บรรณารักษ์ สดร.สป.
โทร.
. น.ส.อุบลวรรณ นะประทุม จนท.บรรณารักษ์ สดร.สป.
โทร.
. น.ส.บุษบา ลาภวิไล
จนท.บรรณารักษ์ ชก.สดร.สป.
โทร.
. นางวันเพ็ญ มังศรี
นวช.การเงินและบัญชี ชพ. กค.สป.
โทร.
. น.ส.สุปราณี อิมใจ
จพง.การเงินและบัญชี ชํานาญงาน กค.สป.
โทร.
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. น.ส.ทิพรส บํารุงพันธ์
. นางสุภาวดี นุชวงษ์
. นางสุรียพ์ ร พรประเสริฐ
. นายสพัฒน์ จํารัสธาดา

นวช.การเงินและบัญชี ชํานาญการ กค.สป.
จพง.ธุรการ ปฏิบตั กิ าร กค.สป.
จพง.การเงิน กค.สป.
จพง.พัสดุ ชํานาญงาน กค.สป.
.....................

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

