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แนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2563 

------------------------------------------------------ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. 2551 

กําหนดใหมีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ตามหลักเกณฑ  
และวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) และคณะกรรมการสงเสริม  

และพัฒนาครอบครัว (กสค.) กําหนด 

“สมัชชาครอบครัว” หมายความวา การรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว 

และภาคประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนการเ รียนรู  
อยางสรางสรรค เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริมและประสานงาน
สถาบันครอบครัว 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงเห็นสมควรขอความรวมมือพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด จัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว เพ่ือเปนฐานสําหรับการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด  
   (1) เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดตามประเด็นหลักที่สวนกลาง 
โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) กําหนด (การประชุม คร้ังท่ี 1)  
   (2) เพ่ือขับเคล่ือนมาตรการดานครอบครัวซ่ึงเปนผลมาจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัด ประจําป 2563 (การประชุม คร้ังท่ี 2) 

  หมายเหตุ : สค. จะจัดสงประเด็นหลักของการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2563 
ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ใหคณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาครอบครัวจังหวัดในชวงเดือนธันวาคม 2562 เพื ่อใหจังหวัดทุกจังหวัดรวมกันขับเคลื่อน 

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 2. วิเคราะหกลุมเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ตามประเด็นหลัก 
ที่สวนกลางโดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) กําหนด โดยใชท้ังมิติเชิงพ้ืนท่ี ไดแก 
กลุมเปาหมายในระดับหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ ฯลฯ และมิติเชิงองคกร ไดแก มูลนิธิ สถาบัน สมาคม 
สถาบันการศึกษา ศูนย/เครือขายปราชญชาวบาน หนวยงานภาครัฐ พรรคการเมือง องคกรอิสระที่เก่ียวของ  
เพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ/แนวทางใหเกิดการขับเคล่ือนขอเสนอเชิงนโยบายดานครอบครัวใหเกิดผล 

ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

  หมายเหตุ :  
  1) หากจะมีการบูรณาการจัดงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดรวมกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืน 
ควรตองมีความสอดคลองกับเน้ือหาในประเด็นหลักท่ีสวนกลางโดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว 
(กสค.) กําหนด  
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  2) การเชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมแตละประเภท เชน เจาหนาท่ีภาครัฐ ภาคการเมือง  
ภาคประชาชน หรือนักวิชาการ ควรกําหนดใหมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือสะทอนความคิดเห็นหรือมุมมอง 
ที่หลากหลายตอประเด็นหลักของการประชุม 

  3) ควรมีการเผยแพรรางเอกสารหลักสําหรับการประชุม เพ่ือเปนการรับฟงความคิดเห็น  

ของกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกอนการจัดสมัชชา ทั้งน้ี สค. จะจัดทํารางเอกสารหลักจัดสงใหจังหวัด 

ในชวงเดือนธันวาคม 2562  

 3. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  

  จัดเวทีเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือ รับฟงความคิดเห็นของผู มีสวนไดสวนเสีย  
โดยกระบวนการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด โดยตองดําเนินการ ดังน้ี 

  (1) ทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงานในระดับจังหวัดวาในประเด็น
ดังกลาวมีการดําเนินการอยางไร รวมท้ัง คนหาตัวอยางการดําเนินงานท่ีดี (Best Practices) เพ่ือนําเสนอ 

ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2563 (ถามี)  และเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา 

แผนการขับเคล่ือนขอเสนอเชิงนโยบายดานครอบครัวภาพรวมของประเทศ ตลอดจนรวบรวมนําเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ตอไป 

  (2) เสนอมาตรการในการผลักดันนโยบายตามประเด็นท่ีกําหนดใน 2 ระดับ ไดแก 
    1) ระดับการขับเคล่ือนภายในจังหวัด 

    2) ระดับการสงตอใหขับเคล่ือนผานกลไกระดับชาติ 

 4. ส่ือสารทางสังคมตลอดกระบวนการ โดยส่ือสารผานชองทางตาง  ๆ เชน วิทยุชุมชน 
หนังสือพิมพ เว็บไซต เปนตน ท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดระชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

การรายงานผล 

รายงานผลการดําเ นินการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  ประจําป  2563  
สงใหกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2563 ตามแบบฟอรมที่ กําหนด  
ซ่ึงแบบฟอรมรายงานดังกลาวประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 การรายงานผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2563  
สวนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนขอเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดที่ผานมา 

(มีผลตอการจัดสรรงบประมาณสมัชชาครอบครัวของแตละจังหวัดในปถัดไป)  

หมายเหตุ :   

1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.) จะดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ี หากไม มีแผนดําเนินงานภายในเดือนเมษายน 2563 

ขอใหทําหนังสือแจงไปยัง สค. และสงคืนงบประมาณ 

2. ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
หรือสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอกองสงเสริมสถาบันครอบครัว โทร./โทรสาร 0 2642 7751  
E-mail : goryorkor.secretary@gmail.com 

-------------------------------------------------------- 
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หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. 2551 
กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) และคณะกรรมการสงเสริม  

และพัฒนาครอบครัว (กสค.) โดย กยค. มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดใหมี
สมัชชาครอบครัวและการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และ กสค. มีอํานาจหนาท่ีจัดใหมีการประชุม
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กยค. กําหนด 
อยางนอย ปละ 1 คร้ัง 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด จึงเปนการดําเนินการเพ่ือใหเปนไป 

ตามระเบียบดังกลาว โดยในระเบียบบัญญัติไววา 
 “สมัชชาครอบครัว” หมายถึง การรวมกลุมของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว และ 

ภาคประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสรางสรรค  
เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว” 
 1. หลักการและแนวคิดการจัดสมัชชาครอบครัว 

  สมัชชาครอบครัวมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 

  1.1 สมัชชาครอบครัวเปนพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม 

  1.2 สมัชชาครอบครัวเปนกลไกการผลักดันนโยบายสาธารณะ  

  1.3 สมัชชาครอบครัวเปนกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  

 2. สมัชชาครอบครัวท่ีพึงประสงค 
  2.1 เปนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสรางสรรคเปนท่ียอมรับรวมกัน         
                 2.2 ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความยืดหยุน และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

                 2.3 มีความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดกับสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 
รวมท้ังกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอ่ืนๆ 

       2.4 เนนประเด็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด และระดับชาติเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครัวท่ีสอดคลองกับระดับสากล 

        2.5 มีมติหรือขอเสนอท่ีสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดเปนท่ียอมรับ 

 3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ใหกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
 4. ผูเขารวมประชุม  
  4.1 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  

   4.1.1 สมาชิก หมายถึง ผูแทนครอบครัว ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูแทนท้ังภาครัฐ  
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ท่ีเขารวมตามท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดกําหนด  
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4.1.2 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัดเชิญเขารวมประชุมเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถในประเด็นท่ีบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม 

4.1.3 ผู สังเกตการณ หมายถึง ผู ท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางาน จัดสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัดเชิญ หรืออนุญาตใหเขารวมประชุม ซ่ึงอาจจะเปนผูท่ีไมไดเปนผูแทนกลุมเครือขายท่ี
จัดทําไว หรืออาจจะเปนสมาชิกของกลุมเครือขายท่ีเกินจํานวนท่ีกําหนด ท้ังน้ี อาจจะจัดใหมีการลงทะเบียน
ลวงหนากอนหรือไมก็ได  
  4.2 หนาท่ีและสิทธิของผูเขารวมประชุม 

   4.2.1 สมาชิก  
    1) ศึกษารายละเอียดเอกสารการประชุมและรางมติ (ถามี) และแสดงความ
คิดเห็นตอเอกสารการประชุม/หรือรางมติดังกลาวในท่ีประชุม 
    2) พิจารณาเสนอความเห็นตอรางมติ/ขอเสนอของท่ีประชุม โดยควรมีขอมูล
วิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุน 
    3) ดําเนินการเพ่ือขอรับการสนับสนุนรางมติท่ีกลุมเสนอ รวมท้ัง พิจารณา
สนับสนุนรางมติท่ีกลุมอ่ืนเสนอ ท้ังกอนและระหวางการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 
    4) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการรักษาเวลาและ
มารยาทในการแสดงความคิดเห็น 
    5) เผยแพรมติจากท่ีประชุมสูสาธารณะอยางกวางขวาง 
    6) สงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมอยาง
เต็มความสามารถ 
  4.2.2 ผูทรงคุณวุฒิ 

    1) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามท่ีประธานการประชุมไดเรียนเชิญหรือ      
ขอคําปรึกษา 
    2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
    3) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการรักษาเวลาและ
มารยาทในการแสดงความคิดเห็น 
   4.2.3 ผูสังเกตการณ 
    1) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการประชุมเม่ือสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
หรือขอเสนอจบสิ้นลงแลวและประธานพิจารณาเห็นควรอนุญาต 
    2) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการรักษาเวลาและ
มารยาทในการแสดงความคิดเห็น 

 5. กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด   
  5.1 การสรางกลไกการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

  5.2 การจัดกลุมเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย 

  5.3 การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

  5.4 การขับเคล่ือนมติท่ีประชุม/ขอเสนอไปสูการปฏิบัติ 
  5.5 การติดตามประเมินผล 
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  5.6 การสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  5.7 การส่ือสารทางสังคมตลอดกระบวนการ 

 

  5.1 การสรางกลไกการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

   ในการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ควรดําเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยมีคําส่ังแตงต้ังท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงเปนท่ีนิยมในการดําเนินงาน เพราะบุคคล           
ที่เขามารวมเปนกรรมการ หรือคณะทํางานสามารถใชเปนเอกสารอางอิงกับหนวยงานตนสังกัดได  ในการออก
คําส่ังแตงต้ังใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามแตงต้ัง  
   ทั้งน้ี ภายใตคณะกรรมการหรือคณะทํางาน อาจจะมีการแตงต้ังคณะทํางาน/ทีมงานยอย ๆ  
รับผิดชอบงานในแตละดานอีกก็ได เชน คณะทํางาน/ทีมงานวิชาการ คณะทํางาน/ทีมงานดําเนินการประชุม 
คณะทํางาน/ทีมงานส่ือสารสาธารณะ คณะทํางาน/ทีมงานติดตามและประเมินผล เปนตน  
   5.1.1 องคประกอบ  
    คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ควรมี
องคประกอบแบบพหุภาคีท่ีสมดุลระหวางภาคราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/วิชาการ และ ภาคประชาชน/
เอกชน  
    ทั้งน้ี อาจมีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณหรือเก่ียวของเปนท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ิมเติมก็ได 
    นอกจากน้ัน เพ่ือใหการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ/คณะทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดใหมีกระบวนการสรางความรูความเขาใจเร่ืองสมัชชาครอบครัว               
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในระยะเร่ิมตนของการทํางาน รวมท้ัง จัดใหมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอระหวางกัน ก็จะทําใหกลไกน้ีเปนกลไกท่ีมีศักยภาพในการทํางานตอไปได 
   5.1.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

    1) วางแผนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

    2) อํานวยการ ติดตาม และกํากับการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดใหเรียบรอย 

    3) เชื่อมประสานระหวางสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดกับสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติ เพ่ือเก้ือกูลการทํางานระหวางกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

    4) แตงต้ังกลไกยอยเพ่ือดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของตามความจําเปน   
  5.2 การจัดกลุมเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย 

   สมัชชาครอบครัวเปนการเปดกวางใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม ฉะน้ัน การจัด
กลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสียจึงเปนเร่ืองสําคัญและเปนประโยชนตอการเชิญเขารวมเปนสมาชิกสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด 

   5.2.1 ขั้นตอนการจัดกลุมเครือขาย  
    ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) 
เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกลุมคน องคกร ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังหมด ซ่ึงควรใชกรอบการวิเคราะห  
ตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา คือ ครอบคลุมท้ังภาคประชาชน/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาคราชการ/การเมือง โดยอาจแบงประเภทของผูมีสวนไดสวนเสีย ได 2 มิติ คือ  
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     1) มิติเชิงพ้ืนท่ี เปนการวิเคราะหผู มีสวนไดสวนเสีย โดยใช 
เขตพ้ืนท่ีเปนกรอบในการวิเคราะห ไดแก พ้ืนท่ีระดับอําเภอหรือระดับตําบล หรือพ้ืนท่ีระดับหมูบานหรือชุมชน 

     2) มิติเชิงองคกร หนวยงาน และภาคีเครือขาย จําแนกเปน 

      (1) ภาคประชาชน/เอกชน ไดแก มูลนิธิ สมาคม สถาบัน 

ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชนสาธารณะไมหวังผลกําไร และรวมไปถึงเครือขายภาคีท่ีรวมตัวกันแบบไมเปนทางการ 
เชน มูลนิธิเครือขายครอบครัว เครือขายผูปกครอง สมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย เปนตน 

      (2) ภาควิชาการ/วิชาชีพ ไดแก สภาวิชาชีพตามท่ีกฎหมาย
กําหนด อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล สําหรับภาควิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และรวมไปถึงผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ ท่ีเปนท่ียอมรับโดยอาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน เชน ปราชญ
ชาวบาน เปนตน 

      (3) ภาคราชการ/การเมือง ไดแก หนวยงานรัฐบาล อาทิ
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน และรวมไปถึงองคกรมหาชน องคกรอิสระ และ
สาขาพรรคการเมืองดวย 

    ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเปนกลุมเครือขาย เม่ือไดรายชื่อของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งมิติเชิงพ้ืนท่ีและมิติเชิงองคกร หนวยงาน และภาคีเครือขายแลว ควรนํามาจัดเปนกลุมเครือขาย เชน  จังหวัด
สระบุรี มีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกเปน 38 กลุมเครือขาย ประกอบดวย 1) กลุม
เครือขายตามมิติเชิงพ้ืนท่ี จํานวน 4 กลุมเครือขาย (โดยยึดพ้ืนท่ีระดับอําเภอเปนหน่ึงกลุมเครือขาย)  2) กลุม
เครือขายจากภาคประชาชนและเอกชน จํานวน 5 กลุมเครือขาย  3) กลุมเครือขายจากภาควิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 6 กลุมเครือขาย และ 4) กลุมเครือขายจากภาคราชการและการเมือง จํานวน 21 กลุมเครือขาย เปนตน 

     5.2.2 บทบาทหนาท่ีของกลุมเครือขาย 

    เหตุผลสําคัญท่ีตองมีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย ก็เพ่ือใหเกิด
การทํางานในรูปแบบของเครือขาย มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและนําไปสูความเขมแข็งของกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพ่ือครอบครัวแบบมีสวนรวม โดยกลุมเครือขายควรมีบทบาทในกระบวนการสมัชชา
ครอบครัว ดังน้ี 

    1) คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายท่ีเกิดจากการตกลงรวมกันของสมาชิก 

ในกลุมเครือขาย เพ่ือเสนอเปนประเด็นเชิงนโยบายตอคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดพิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

    2) เขารวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม
เครือขาย 

    3) จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นรวมของสมาชิกภายในกลุมเครือขายตอ
รางขอเสนอเชิงนโยบายท่ีถูกกําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 

    4) คัดเลือกตัวแทนกลุมเครือขายเพ่ือเขารวมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดท่ีจัดข้ึน และเปนตัวแทนกลุมเครือขายในการสะทอนความคิดเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย  
ที่ถูกกําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาครอบครัวในแตละคร้ัง 
    5) รวมขับเคล่ือนมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดท่ีเกิดข้ึนในแตละคร้ัง 
    6) เปนเจาภาพหลักในการขับเคล่ือนมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดไปสู
การปฏิบัติ ท่ีเปนขอเสนอเชิงนโยบายท่ีกลุม เปนผูเสนอ 
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    7) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดตอคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือใหเห็นความเคล่ือนไหวและเกิด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังในและนอกกลุมเครือขาย 

  5.3 การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
   การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก คือ  
   5.3.1 การกําหนดประเด็นการประชุม  
   5.3.2 การพัฒนาประเด็นการประชุมและการจัดทํารางมติ/ขอเสนอ 

   5.3.3 การแสวงหาฉันทามติรวมกันตอรางมติ/ขอเสนอ  
   โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังน้ี  
   5.3.1 การกําหนดประเด็นการประชุม เพ่ือนํามาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม         
มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  
     1) ท่ีมาของประเด็น อาจมาจาก 

     (1) สถานการณปญหาของพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลเหลาน้ี ไดจาก 

      ก. ขอมูลทางวิชาการ/ผลการวิจัย การรวบรวมวิเคราะหสังเคราะห 
ขอมูลวิชาการเหลานี้สามารถนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดประเด็นเชิงนโยบายไดเชนกัน   
      ข. ขาวสารท่ีนําเสนอทางส่ือสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน หนังสือพิมพ  
อินเตอรเน็ต หรือส่ิงพิมพรูปแบบอ่ืน ๆ  
     (2) สิ่งดี ๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี การเลือกประเด็นจากเร่ืองดี ๆ สิ่งดี ๆ กิจกรรมดี 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเปนการเลือกประเด็นในเชิงบวกท่ีเกิดมาจากความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีนํามาขยาย
ผลใหมากย่ิงข้ึน 

     (3) ความสนใจรวมของสังคม หมายถึง ประเด็นเชิงนโยบายท่ีมาจากความ
สนใจรวมของคนในพ้ืนท่ี/ชุมชน/ทองถ่ิน เชน ความสนใจในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวพิเศษ หรือ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนตน 

     (4) นโยบายรัฐบาล/นโยบายระดับกระทรวงหรือกรม  
     (5) มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ มติ/ขอเสนอท่ีผานฉันทามติจากสมาชิก
สมัชชาครอบครัวระดับชาติในแตละเร่ืองยังมีขอเสนอยอยๆ ท่ีสามารถนํามากําหนดเปนประเด็นการประชุมได  
     2) การไดมาซ่ึงประเด็นการประชุม   
     (1) กําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
โดยใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกัน 

     (2) กําหนดจากกลุมเครือขาย โดยการแจงเวียนไปยังองคกร หนวยงาน และ
เครือขายภาคีท่ีเก่ียวของใหเสนอประเด็นเขามาเพ่ือพิจารณา 
     3) เกณฑการคัดเลือกประเด็นเพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม  
     ในการกําหนดประเด็นการประชุมเพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม หรือ
ที่เรียกวาระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นน้ัน พบวามีประเด็นท่ีสามารถนําไปเปนระเบียบวาระการประชุม 
และพัฒนาไปสูมติหรือขอเสนอสมัชชาครอบครัวไดมากมาย แตอาจจะไมสามารถนําไปกําหนดเปนขอเสนอ
เพ่ือการพัฒนาสถาบันครอบครัวไดทุกประเด็น ฉะน้ัน จึงควรมีการกําหนดเกณฑคัดเลือกประเด็น  
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ที่เหมาะสม ซ่ึงตอไปน้ีเปนตัวอยางของเกณฑการคัดเลือกประเด็นท่ีสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับการจัด
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
     (1) เกณฑความสําคัญ โดยอาจดูจาก 

      ก. ความสอดคลองกับสถานการณ หรือวิกฤตการณของพ้ืนท่ีหรือของสังคม 

      ข. การมีผลตอครอบครัว ชุมชน สังคม  
      ค. การมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันท้ังในระดับพ้ืนท่ี และชาติ 

      ง. มีความซับซอน ตองรวมกันแกปญหาโดยหลายภาคสวนท่ีไมสามารถ
แกปญหาดวยองคกรเดียว 

      จ. มีความสัมพันธกับการเคล่ือนไหวในระดับโลก 

     (2) เกณฑความรุนแรง โดยอาจดูจาก  
      ก. จํานวนผูไดรับผลกระทบ  
      ข. เปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญ  
      ค. เปนพฤติกรรมหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ  
      ง. มีความรุนแรงในมิติอ่ืน  
    (3) เกณฑความสนใจของสาธารณะ โดยอาจดูจาก  
      ก. จํานวนองคกร หนวยงาน และเครือขายภาคีท่ีเสนอประเด็น 

      ข. สอดคลองกับกระแสท่ีนําเสนอผานทางส่ือสารสาธารณะ 

    (4) เกณฑความเปนไปไดในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลตอเ น่ือง 
ใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี  โดยอาจดูจาก  
      ก. ความพรอมทางวิชาการ  
      ข. ความเปนไปไดในการประสานใหเกิดสวนรวมเพ่ือใหประเด็นน้ัน
เกิดความสําเร็จ  
      ค. การมีองคกรเจาภาพในการขับเคล่ือนและติดตามผลอยางตอเน่ือง 
   5.3.2 การพัฒนาประเด็นการประชุมและการจัดทํารางมติ/ขอเสนอ 

    หลักการสําคัญของการพัฒนาประเด็น คือ การใชขอมูลทางวิชาการ 

เปนพ้ืนฐานในการจัดทําประเด็น ซ่ึงจะนําไปสูรางมติ/ขอเสนอท่ีมีความเปนเหตุเปนผล และมีความเปนไปไดใน
การนําไปสูการปฏิบัติ จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนางานวิชาการรองรับแตละประเด็นใหมีความชัดเจน  
ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดทําและพัฒนา ดังน้ี 

    ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห สังเคราะห และประมวลเปนรางมติ/ขอเสนอ 
ถือเปนกระบวนการทํางานท่ีสําคัญท่ีตองอาศัยนักวิชาการท่ีเก่ียวของเขามารวมในการจัดทํา โดยอาศัยขอมูล 
ทางวิชาการจากแหลงตาง ๆ เชน ผลการศึกษาวิจัย การสํารวจ การระดมสมอง เปนตน ท่ีจะนําไปสูการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกสมัชชาครอบครัว โดยรางมติ/ขอเสนอท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะห และ
ประมวลผลแลว ควรประกอบดวย 

     ก. ขอมูลพ้ืนฐาน  ซ่ึงประกอบดวย สถานการณของปญหา 

ในพ้ืนท่ี หรือของประเด็นน้ัน และแนวนโยบายตาง  ๆ ท่ีเ ก่ียวของท้ังในรูปของกฎหมาย ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรี   แผนยุทธศาสตร เปนตน ซ่ึงเอกสารฉบับน้ีอาจเรียกวา “เอกสารหลัก” หรืออาจเรียกเปน

อยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวกําหนด     
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      ข. รางมติ/ขอเสนอ เปนเอกสารท่ีสรุปทางเลือกตางๆ อันนําไปสู
การแกไขปญหาหรือเปาหมายท่ีตองการ โดยควรมีการระบุวารางมติ/ขอเสนอในแตละขอจะเรียกรอง  

ใหองคกร หนวยงานหรือกลุมเครือขายใดเปนเจาภาพในการนําไปสูการปฏิบัติ เอกสารชุดน้ีอาจเรี ยกวา 
“เอกสารรางมติ/ขอเสนอ” หรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัว
กําหนด  
      ค. ภาคผนวก (ถามี) เปนเอกสารท่ีเสนอขอมูลเพ่ิมเติมจาก
เอกสารนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารรางมติ/ขอเสนอ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิ ก
สมัชชาครอบครัว เอกสารชุดน้ีอาจเรียกวา “เอกสารภาคผนวก” หรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวกําหนด 

    ขั้นตอนท่ี 2 การรับฟงความเห็นจากกลุมเครือขาย  เ พ่ือใหสมัชชา
ครอบครัวเปนกระบวนการท่ีมาจากการมีสวนรวมอยางแทจริง ดังน้ัน เม่ือไดเอกสารรางมติ/ขอเสนอแลว 
คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัว ควรจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเครือขาย
กอนการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ซ่ึงรูปแบบการจัดดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน จัดสงเอกสาร
ไปใหกลุมเครือขายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเอง หรืออาจจะมีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวยอย เพ่ือให
การพัฒนารางมติ/ขอเสนอ มีความครอบคลุม สมบูรณ และมีทางเลือกตางๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึนก็ได 
    ขั้นตอนท่ี 3 การปรับปรุงรางมติ/ขอเสนอ หลังจากไดจัดกระบวนการรับ
ฟงความเห็นจากสมาชิกสมัชชาครอบครัวแลว คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวควรนํา  

ความคิดเห็นตางๆ ท่ีไดมาปรับปรุงรางมติ/ขอเสนอ และใชเปนเอกสารในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดเพ่ือแสวงหาฉันทามติตอรางมติ/ขอเสนอรวมกันในลําดับถัดไป  
   5.3.3 การแสวงหาฉันทามติตอรางมติ/ขอเสนอ  
    เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในวันประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด  
มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาฉันทามติรวมกันของสมาชิกสมัชชาครอบครัว  
    (1) การดําเนินการประชุม  สามารถจัดได 2 รูปแบบ คือ 

     รูปแบบท่ี 1 การประชุมแบบเปนทางการ เปนการดําเนินการประชุม
ที่มีความเปนระบบและมีกติกาการประชุมท่ีชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

       ก. กา รบ ริ ห า รก า รประชุ ม  ค ว ร มี ก า ร ต้ั ง ก ร รมการ  
ซ่ึงประกอบดวย ผูทําหนาท่ีประธานและรองประธานการประชุมทําหนาท่ีดําเนินการประชุม ฝายเลขานุการทํา
หนาท่ีอํานวยการความสะดวกในหองประชุม จัดลําดับคิวผูเสนอความเห็น เปนตน และทีมวิชาการ ทําหนาท่ี
ในการใหขอมูลกับท่ีประชุม และปรับเสนอรางมติ/ขอเสนอเชิงนโยบายตามมติท่ีประชุม 

       ข. กติกาการประชุม ในการประชุมเพ่ือหาฉันทามติรวมกัน
ของสมาชิกสมัชชาครอบครัว ควรมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกันของสมาชิกสมัชชาครอบครัว  
เพ่ือใหการประชุมมีความเปนระบบ และมีสวนรวมจากสมาชิกหรือกลุมเครือขายอยางท่ัวถึง  
       ค. วิธีการประชุม อาจประชุมพรอมกันในทุกระเบียบวาระ
การประชุมในหองประชุมใหญ หรือแยกประชุมในหองยอยตามระเบียบวาระการประชุมเฉพาะท่ีเปนเร่ือง 

เพ่ือพิจารณาตามท่ีสมาชิกสนใจ หลังจากน้ันจึงมารวมกันในหองประชุมใหญเพ่ือรับรองมติ/ขอเสนอการ
ประชุม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชาครอบครัวแสดงความเห็นตามลําดับ และควรกําหนดระยะเวลาการ
นําเสนอท่ีแนนอนเพ่ือใหการนําเสนอ มีความกระชับ ไมเย่ินเยอ เชน ตองเสนอความเห็นภายใน 3 นาที  
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เปนตน ท้ังน้ี เม่ือไดนําเสนอความเห็นตอท่ีประชุมแลว ใหสมาชิกจัดสงเอกสารความเห็นใหกับฝายเลขานุการ  
เพ่ือประโยชนในการจัดทําบันทึกความเห็นและรายงานการประชุมตอไป 
       ง. การ รับรองร างมติ/ขอเสนอของสมัชชาครอบครัว         
เปนกระบวนการภายหลังจากท่ีผูเขารวมประชุมไดเสนอความคิดเห็นแลว และทีมวิชาการไดมีการปรับเอกสาร
ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมแลว จะจัดใหมีการรับรองรางมติสมัชชาครอบครัวในชวงทายสุด  โดยยึดความเปน 
ฉันทามติท่ีไมมีการโตแยง ซ่ึงหากมีการโตแยงควรจะจัดใหมีการตกลงนอกหองประชุมระหวางสมาชิกสมัชชา
ครอบครัวท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันกอน 
     รูปแบบท่ี 2 การประชุมแบบไมเปนทางการ การจัดสมัชชาครอบครัว
ในลักษณะน้ีจะไมเนนเร่ืองความเปนทางการมากนัก อาจมีกติกาหรือขอตกลงท่ีเนนความเปนธรรมชาติ 

เพ่ือสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมากท่ีสุด 
       ก. การบ ริหารการประชุม  การประชุ ม ใน ลักษณะน้ี 

โดยสวนใหญ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาครอบครัวเปนผูบริหารการประชุมเองตลอดกระบวนการ 
หรืออาจมีการเชิญวิทยากรกระบวนการมาชวยดําเนินการในบางชวง และอาจจัดทีมงานทําหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกในหองประชุม 
       ข. กติกาการประชุม ในการประชุมเพ่ือหาฉันทามติรวมกัน
ของสมาชิกสมัชชาครอบครัวในลักษณะน้ีจะไมมีการกําหนดกติกาท่ีเครงครัดนัก โดยเฉพาะเวลาของ  

การนําเสนอความเห็น กลาวคือมีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความเห็นอยางกวางขวาง ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูมากท่ีสุด 
       ค. วิธีการประชุม อาจใชวิธีการประชุมในหองใหญทีละ
ประเด็น หรือการแยกประชุมในกลุมยอยตามประเด็นตางๆ เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน 
       ง. กา ร รั บ ร อ ง ร า ง ม ติ / ข อ เ ส น อส มั ช ช า ค ร อ บ ค รั ว  
เปนกระบวนการภายหลังจากท่ีสมาชิกไดนําเสนอความเห็นแลว จึงจะจัดใหมีการรับรองรางมติ/ขอเสนอสมัชชา
ครอบครัวในชวงสุดทาย โดยยึดความเปนฉันทามติที่ไมมีการโตแยงแลว  
  5.4) การขับเคล่ือนมติ/ขอเสนอสูการปฏิบัติ 

   ข้ันตอนการนํามติ/ขอเสนอสมัชชาครอบครัวไปสูการปฏิบัติ เปนข้ันตอนสําคัญ 

ที่ทาทายตอการดําเนินงานซ่ึงอาจจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของการทํางานตามกระบวนการ
สมัชชาครอบครัวได ฉะน้ัน ข้ันตอนการขับเคล่ือนมติ/ขอเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดไปสูการ
ปฏิบัติ จึงมีประเด็นท่ีควรพิจารณา ดังน้ี 
   5.4.1 หลักการขับเคล่ือนมติ/ขอเสนอสมัชชาครอบครัวไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย  
    (1) มุงผลักดันสูการปฏิบัติ (Action) อยางมียุทธศาสตร เน่ืองจากแตละมติ/
ขอเสนอมีเน้ือหาและผูเก่ียวของท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน จึงตองทํางานอยางมียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับเน้ือหา 
องคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละมติ/ขอเสนอ  
    (2) คํานึงถึง “การมีสวนรวมอยางสมานฉันท” และการเชื่อมประสานท่ีดี  
โดยยึดหลักการตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมท้ังภาค ประชาชน/เอกชน  
ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมือง  
    (3) มีการบริหารจัดการอยางมีศิลปะ (SMART Management)  
    (4) มีกระบวนการสนับสนุนและติดตามผลท่ีเหมาะสม 
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   5.4.2 ชองทางการขับเคล่ือน  
    (1) เสนอคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) 
หรือคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เพ่ือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือครอบครัว โดยสงเร่ืองถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซ่ึงทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
เลขานุการ กยค. หรือกองสงเสริมสถาบันครอบครัวซ่ึงทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ กสค. 
    (2) ประสาน/ขับเคล่ือนรวมกับหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขาย 

ที่เก่ียวของกับมติ/ขอเสนอสมัชชาครอบครัว 

    (3) ทํางานดวยกระบวนการพิเศษ โดยเฉพาะมติ/ขอเสนอสมัชชาครอบครัว
ระดับจังหวัดท่ียังไมมีองคกรหรือหนวยงานใดเปนเจาภาพท่ีชัดเจน หรือท่ีมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงาน 
องคกร หรือภาคีเครือขาย สามารถดําเนินการโดยการจัดเวทีภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกับมติ/ขอเสนอสมัชชา
ครอบครัวในแตละเร่ืองเพ่ือกําหนด แนวทาง การทํางานรวมกันและมอบหมายงาน  
    (4) เชื่อมประสานกับสมาชิกสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  ในกรณีท่ีตองการ
ความคิดเห็นรวม และมติ/ขอเสนอน้ันมีความตองการขยายไปเปนนโยบายระดับชาติ 

    (5) ทํางานผานชองทางสาธารณะ เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจ 

ของสาธารณะ โดยหวังใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระดับจังหวัด  และทําหนาท่ีติดตามการทํางาน 

ขององคกรหรือหนวยงานท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคลองกับสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดดวยชองทางตางๆ  
ที่สามารถดําเนินการได เชน การจัดแถลงขาว การนําเสนอผานเวทีสาธารณะ การประสานความรวมมือกับสื่อ
ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 

  5.5) การติดตามและประเมินผล 

   สามารถดําเนินการไดโดยการแตงต้ังทีมติดตามประเมินผลหรือใชการประชุมสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัดเปนเวทีในการติดตามมติ/ขอเสนอของสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดปกอน ๆ ได 
  5.6) การสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   ควรมีการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ท้ังดานการจัดการความรูและการประเมินผล 

  5.7) การส่ือสารทางสังคมตลอดกระบวนการ 

   การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ                
เพ่ือครอบครัวอยางมีสวนรวม จึงควรเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมรวมรับรู และมีสวนรวมอยางเหมาะสม                
โดยการส่ือสารกับสังคมท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดสมัชชาครอบครัว ดวยรูปแบบและชองทางตาง ๆ    
เชน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ เว็บไซต เปนตน 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 


