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โครงการก้าวไปสู่ สงัคมเสมอภาคกับพลงัสร้างสรรค์หญิงชาย 

 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเรามักได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Gender และความเสมอความหญิงชายกันมากขั้น แต่ยังคง
สับสนว่า Gender คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับความเสมอภาค หรือท าไมต้องส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย  
 บทบาทหญิงชาย หรือมิติหญิงชาย (Gender) หมายถึง เพศทางสังคม หรือความเป็นหญิงเป็นชายที่
ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรมให้แสดงสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ การอบรบสั่งสอน และความคาดหวังภายในสังคมนั้นๆ เช่น ผู้หญิงมีหน้าที่ท างานบ้านเลี้ยง
ลูก ผู้ชายต้องเป็นผู้น าครอบครัว เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นต้น บทบาทหญิงชายขึ้นกับปัจจัยต่างๆ  
ในสังคม เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา 
ชนชั้น ชาติพันธุ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพการณ์ และเงื่อนไขของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว การเข้าใจความหมายของ 
ค าว่า Gender จะท าให้เรามีความรู้และตระหนักในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายมากขึ้น ให้เรามีความ
ระมัดระวังต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่จะไม่กระท าสิ่งที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใดก็ตาม และ
การเข้าใจในเรื่อง Gender จะช่วยลดความเข้าใจผิด อคติ และค่านิยมที่ผิด ๆ อันเป็นต้นเหตุแห่งความไม่เสมอ
ภาคในสังคมได้ 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการค านึงถึงความแตกต่าง และข้อจ ากัดในปัญหาความ

ต้องการ โอกาส ศักยภาพของหญิงและชาย เพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกัน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. จ านวนประมาณ ๑๐0 คน  

๔. รูปแบบการด าเนินงาน 
 ด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย  

5. ระยะเวลาและสถานที่ 
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส.  

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทความเสมอภาคกับความเป็นธรรมระหว่าง

หญิงชาย 
2. ช่วยลดความเข้าใจผิด อคติ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ และเงื่อนไขของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
 ๓. บุคลากรสามารถน าความรู้ไปพัฒนางานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการก้าวไปสู่ สงัคมเสมอภาคกับพลงัสร้างสรรค์หญิงชาย 

วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

************************************ 
 
 
 

วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย ด าเนินการ หมายเหตุ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 09.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มการเจ้าหน้าที่  
09.30 – 10.00 พิธีเปิดการฝึกอบรม เลขาธิการ ปส.  
10.00 – 1๒.๓0 บรรยาย –การก้าวไปสู่สังคมเสมอภาค

หญิงชาย  
คณะวิทยากร 

อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช 
จ านวน 3 คน  

 

12.๓0 – 13.๓0 รับประทานอาหาร   
13.๓0 – 1๖.00 บรรยาย -บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง

หญิงชายกับพลังงานสร้างสรรค์ 
คณะวิทยากร 

อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช 
จ านวน 3 คน 

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น. 
 



แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 
วิสัยทัศน์ :  

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงำนที่ตระหนักถึงบทบำทควำมเสมอภำคหญิงชำยอย่ำงเท่ำเท่ำน
ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งหญิงและชำย 

 

พันธกิจ :  

1. ส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักในกำรน ำบทบำทหญิงชำยไปใช้ในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที ่และกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีบทบำทหญิงชำย 

2. ส่งเสริมด้ำนเจตคติด้ำนควำมเสมอภำคหญิงชำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
บริกำรแก่ประชำชน 

 

ยุทธศาสตร ์:  
       เสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับด้ำน ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย และพัฒนำ

ศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับด้ำน ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย และพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 

เป้าประสงค์  :  ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น เท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
  
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑.1  ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่มีเจตคติด้ำนควำมเสมอภำคหญิงชำยที่ดี 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1.๒  สร้ำงเครือข่ำย พันธมิตรกับสื่อ เรื่อง เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  
                                                    ในมิติด้ำน Gender 
 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ร้อยละของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรที่มีเจตคติด้ำนควำมเสมอภำคหญิงชำยที่ดี 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร้อยละของจ ำนวนเครือข่ำย ที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคหญิงชำย 
ตำมแผนแม่บทควำมเสมอภำคหญิงชำย 

ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๑  

 

 

 

ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๒  

 

 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๒ ๘๕ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๕๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 



 ๒ 

 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑  

๑. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและมำตรกำรกำร
คุ้มครองสิทธิ รวมทั้งผลักดันให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยและมำตรกำรกำรคุ้มครองสิทธิ 

๒. สร้ำงควำมตระหนักและผลักดันให้ผู้บริหำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงบทบำทหญิงชำย (Chief Gender 
Equality Officer - CGEO) ให้ควำมส ำคัญรวมทั้งสนับสนุนกำรจัดท ำและด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทด้ำน          
กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย  

๓. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนควำมเสมอภำคหญิงชำย (Gender Focal 
Point – GFP)  

 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ ๒  

๑. พัฒนำองค์ควำมรู้ และจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ ส ำหรับ 
ผู้บริหำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงบทบำทหญิงชำย และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนควำมเสมอภำคหญิงชำย  

๒. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนควำมเสมอภำคหญิงชำย (Gender Focal 
Point – GFP)  

๓. พัฒนำองค์ควำมรู้ และจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ ส ำหรับ 
ผู้บริหำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงบทบำทหญิงชำย และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนควำมเสมอภำคหญิงชำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับด้ำน ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย และพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 

โครงการ/กิจกรรมที่ ๑ โครงกำรก้ำวไปสู่ สังคมเสมอภำคกับพลังสร้ำงสรรค์หญิงชำย 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับควำมเสมอภำค 
หญิงชำย 

2. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกรในกำรค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง และ
ข้อจ ำกัดในปัญหำควำมต้องกำร โอกำส ศักยภำพของหญิงชำย เพื่อให้
ได้รับประโยชน์อย่ำงสมดุลกัน 

เป้าหมาย ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวนประมำณ 100 คน 

ผู้รับผิดชอบ 1. คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

2. คณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

งบประมาณ 40,600 บำท ต่อปีงบประมำณ 

สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อำคำร 1 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 วันท ำกำร (บรรยำยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ) 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบำทควำมเสมอภำคกับ
ควำมเป็นธรรมระหว่ำงหญิงชำย 

2. ช่วยลดควำมเข้ำใจผิด อคติ และค่ำนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตำม
สภำพกำรณ์ และเงื่อนไขของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำงำนตอนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 4 และ 72 และ 
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ปส. ประจ ำปี 2561 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับด้ำน ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย และพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ และลงเว็บไซด์ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับทัศนคติ ด้ำนควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
2. ให้องค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และประกำศ

เกี่ยวกับควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 

เป้าหมาย ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบ 1. คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

2. คณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมำณ 

สถานที่ด าเนินการ กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  

ระยะเวลาในการด าเนินการ ทุกๆ ไตรมำสที่สอง ของปีงบประมำณ 2561 - 2564 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ภำยใน ปส. 
2. สร้ำงควำมเข้ำใจด้ำน Gender ภำยในองค์กร 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 4 และ 72 และ 
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ปส. ประจ ำปี 2561 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับด้ำน ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย และพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคล ในมิติควำมเสมอภำคหญิงชำย 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับทัศนคติ ด้ำนควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
2. ให้องค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และประกำศเก่ียวกับ

ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 

เป้าหมาย ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบ 1. คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

2. คณะท ำงำนศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย 

งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมำณ 

สถานที่ด าเนินการ กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  

ระยะเวลาในการด าเนินการ ทุกๆ ไตรมำสที่สอง ของปีงบประมำณ 2561 - 2564 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พัฒนำองค์ควำมรู้ และจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ 
และสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนควำมเสมอภำคหญิงชำย  

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 4 และ 72 และ 
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ปส. ประจ ำปี 2561 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

โดย

ดร. อรพนิท์ สพโชคชัย

นักวิชาการอสิระ



ท าไมต้องมาท าแผนแม่บท...!!!

• ...เพราะเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี และ
กรมกจิการสตรีและครอบครัวมีหน้าที่ ที่ต้องรวบรวมแผนแม่บทและ
รายงานต่อรัฐบาล ซ่ึงสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคและประเทศไทยสามารถ
น าไปช้ีแจ้งในเวทีนานาชาติต่อไป



มติคณะรัฐมนตรี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
• ให้ทุกกระทรวงทบวงกรมมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองปลดักระทรวง/รองอธิบดขีึน้ไปท าหน้าที่ 
ผู้บริหารด้านการส่งเสริมบทบาทหญงิชาย (CHIEF GENDER EQUALITY OFFICER – CGEO) 
และมีศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย (GENDER FOCAL POINT – GFP)

• มีหน้าทีจ่ัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคทั้งบุคลากรในองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายขององค์กร โดยน ามิติหญิง
ชายและหลกัความเสมอภาคเข้าสู่กระแสหลกั (GENDER MAINSTREAMING) ของกระบวนการ
นโยบาย การบริหาร และการด าเนินงานในภาครัฐ

• สค. สนับสนุน พฒันาศักยภาพ การขับเคล่ือนงาน เอกสารข้อมูล การติดตาม รายงานความก้าวหน้า 
คดัเลือกหน่วยงานดีเด่นประจ าปีเน่ืองในวนัสตรีสากล



โครงสร้างกลไกด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ

ส่วนราชการ

ผู้บริหารระดบั ๙ ขึน้ไป
(Chief Gender Equality 

Officer: CGEO)

ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคหญงิชาย
(Gender Focal Point: GFP)

ระดับส านัก/กอง

สค.

ภายใต้การก ากบัของ
• คณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพฒันา
สถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)

• คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาสถานภาพสตรี (กสส.)

รายงานผล

ก ากบัติดตาม

ประสานงาน

สนับสนุน



แผนแม่บทคืออะไร

• แผนแม่บท (MASTER PLAN) คือการวางแผนงานทีจ่ะด าเนินการในอนาคต และเป็นแผนงาน

หลกัที่องค์กรจะด าเนินงานตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกั นโยบายหลกั หรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด แผนแม่บทจะใช้เป็นแผนต้นแบบ  ซ่ึงแผนงานย่อยต่างๆ และการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 

ในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนแม่บท 

• การจัดท าแผนแม่บทเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัในการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ 

• แผนแม่บทจะบรรลุวตัถุประสงค์กต่็อเม่ือผู้บริหารและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องให้ความส าคญัและเป็น

แผนทีส่ามารถใช้งานได้จริง รวมถึงมีการก าหนดผลลพัธ์ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ซ่ึงต้องเป็น

ผลลพัท์ทีเ่พิม่คุณค่าต่อการลงทุนลงแรง และมีความคุ้มค่า



การจัดท าแผนแม่บทด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

การศึกษาข้อมูลที่
เกีย่วข้อง
๑ ผลการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทฯ ของ
หน่วยงานที่ผ่านมา
๒ ข้อก าหนดตาม
พนัธกรณีต่างๆ
๓ แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาสตรี พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๖๕๔

การวเิคราะห์
ประเดน็การ
ส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย 
โอกาส ศักยภาพ 
จุดอ่อนจุดแข็ง ใน
บริบทของ
หน่วยงาน

ก าหนดวตัถุประสงค์
เป้าหมาย วสัิยทัศน์
พนัธกจิ และแนวทาง
การบรรลุเป้าหมาย 
โดยค านึงถึง  

งบประมาณ 
บุคลากรและ
ระยะเวลา

ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลส าเร็จ
จากการด านินงาน 
โดยก าหนด
ตัวช้ีวดัทีชั่ดเจน

๑ ๒ ๓ ๔



คุณลกัษณะของแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชาย

• สอดคล้องกบั และตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพฒันาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

นโยบายแห่งรัฐ พนัธกรณขีองรัฐต่างๆ และ พนัธกจิของหน่วยงาน

• มีการก าหนดเป้าหมาย วสัิยทศัน์ และผลลพัธ์ที่ประสงค์พร้อมตัวช้ีวดัอย่างชัดเจน

• สามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมในระดับแผนงานหลกัในการบรรลุเป้าหมาย

• ส้ัน กระชับ และเน้นประเด็นส าคญัๆ 

• ทันสมัย ทันการณ์ และสามารถปรับกรอบระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสม

• สามารถใช้ได้จริงและมีการด าเนินการอย่างจริงจัง



หัวข้อน่ารู้ประกอบการจดัท าแผนแม่บท

• พนัธกรณขีองประเทศไทยที่เกีย่วกบัความเสมอภาคหญิงชาย

• ยุทธศาสตร์การพฒันาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

• การก าหนดงบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive 
Budgeting: GRB)



พนัธกรณขีองรัฐ
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบิตัต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention for Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women: CEDAW) เน้น ๑. ให้ความส าคญักบัความเสมอภาคเท่า
เทยีมกนั ๒. ไม่เลือกปฏบิัต ิ๓. เห็นหน้าทีค่วามรับผดิชอบของรัฐ ประเทศไทยต้องรายงานสถานภาพ
ทุกๆ ๔ ปี (๒๕๒๘)

• ปฏิญญาปักกิง่ (Beijing Declaration) ความมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหลกัการความเสมอภาค
สันติภาพ และการพฒันาสตรี (๒๕๓๘)

• ปฏิญญาและเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ปี ค.ศ. ๒๐๐๐-
๒๐๑๕ สู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปี ค.ศ. ๒๐๑๕-
๒๐๓๐ ทีส่ าคญัคือเป้าหมายที ่๕ บรรลุความเสมอภาคและเสริมพลงัศักยภาพแก่ผู้หญงิและเดก็หญิง
ทุกคน (Achieve Gender Equity and Empowerment all Women and Girls)



พนัธกรณขีองรัฐ

• ประเทศไทยเป็นสมาชิกและมีภาระหน้าที่ดังนี้

• คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีขององค์การสหประชาชาติ (Commission on the 

Status of Women: CSW) ต้องรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ

ปักกิง่ในการประชุมประจ าปีทุกปี

• คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ (ASEAN Commission on 

the Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)





ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



วิสัยทัศน์

“สร้างสังคมเสมอภาค 

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาติน าสมัย”



เป้าประสงค์ ๕ ข้อ (๑)

๑. สร้างสังคมเสมอภาค – คนไทยมีเจตคติที่ดี เคารพความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เสมอภาค ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปิดโอกาสให้สตรี

เข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีศักด์ิศรีและทัดเทียมกัน 

๒. ปราศจากการเลือกปฏิบัติ – คนในสังคมไทย เข้าใจถึงสิทธิความเสมอภาคและศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่เป็นธรรม ปฏิบัติและยอมรับต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรีและ

บุรุษ

๓. คุณภาพชีวิตที่ดี – สตรีไทยมีสุขภาพ(กายและใจ) สุขภาวะ มีการศึกษาที่เพียงพอต่อการ

ประกอบอาชีพที่มั่นคง สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน



เป้าประสงค์ (๒)

๔. มั่นคงปลอดภัย – สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข สตรีอยู่ในครอบครัว ชุมชน และ

สังคมที่อบอุ่นและม่ันคงปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

๕. ร่วมสร้างชาติน าสมัย – สตรีมีความรู้เท่าทันโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เพ่ือเข้าถึงข้อมูลความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีศักยภาพ เป็น

พลังส าคัญในการร่วมสร้างชาตสิร้างสังคมไทยก้าวสู่สังคมที่พัฒนาในอนาคต



ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิง
ชาย (PARADIGM SHIFT MEASURES)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ
(EMPOWERMENT MEASURES)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค 
(ENABLING CONDITION MEASURES)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา 
(PROTECTIVE AND CORRECTIVE MEASURES)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี (STRENGTHEN WID 
MEASURES)



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่า

เทียมกันระหว่างหญิงชาย



เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้เน้นการสร้างสังคมเสมอภาคโดยเน้นที่การปรับเสริมสร้าง
คนไทยมีเจตคติที่ดี เคารพความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย สังคมไทยเป็นสังคมที่เสมอ
ภาค ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่ วนร่วมในมิติ
ต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกัน ลดและขจัดปัญหาจากการเลือก
ปฏิบัติและเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาสตรีและยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนาสตรีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญงิชาย



วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัยตระหนักรู้และมีเจตคติที่เคารพความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ซึ่งจะน าไปสู่ความเสมอภาค ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ชุมชนและครอบครัว เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วน
ร่วมในมิติต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกัน

(๒) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเป็นสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้วใน
อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญงิชาย



วัตถุประสงค์ (ต่อ)

(๓) เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย 

โดยมีความเข้าใจถึงสิทธิความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเจต

คติที่เป็นธรรม ปฏิบัติและยอมรับต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรีและบุรุษ

(๔) เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยน

ค่านิยม วัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญงิชาย



เป้าหมายและตัวชี้วัด
(๑) คนไทยทุกเพศทุกวัยตระหนักรู้และมีเจตคติที่เคารพความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย 

(๒) สังคมไทยมีความเสมอภาค มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติลดลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ชุมชนและครอบครัว เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ อย่างเต็ม

ศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกัน และสตรีมีโอกาสและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง

เท่าเทียมกัน

(๓) มีการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย โดยมีความเข้าใจถึงสิทธิความ

เสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่เป็นธรรม ปฏิบัติและยอมรับต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี

และบุรุษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญงิชาย



แนวทางการพัฒนา
(๑) การปรับเจตคติของคนไทยโดยรวมให้มีค่านิยมด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีความเป็น

ธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

(๒)  สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสื่อแขนงต่างๆ เพ่ือร่วมรณรงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและการรณรงค์สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

(๓) การปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและปรับเจตคติส าหรับเด็กและเยาวชน 

(๔) ก าหนดมาตรการในการวัดระดับความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน

เจตคติของสังคมอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญงิชาย



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ 



เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ เป้าประสงค์ใน

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญในการพัฒนาพลังปัญญา เพิ่มบทบาทสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีทุกกลุ่มทุกวัยในประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา

สตรีฯ ฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะศักยภาพของสตรีเพื่อรองรับ

การเป็นสังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล้ ให้มีสุขภาพ(กายและจิต) สุขภาวะดีขึ้น มีการศึกษาที่เพียงพอต่อ

การประกอบอาชีพที่มั่นคง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ได้

มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



วัตถุประสงค์
เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพ เพิ่มบทบาทสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของสตรีในสังคมไทยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่มีภาวะล าบาก หรือกลุ่มด้อยโอกาส โดยเน้นให้สตรี

ไทยมีสุขภาพ (กายและจิต) สุขภาวะที่ดีสตรีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ได้

มาตรฐานมีระดับการศึกษาและความรู้ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีศักยภาพ รู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง และทันโลกทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



เป้าหมายและตัวชี้วัด

(๑) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะทีเ่หมาะสม มีระดับการศึกษา ทักษะ และความรู้ที่

เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทีม่ั่นคง 

(๒) สตรีมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ มีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนือ่ง 

โดยสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีศกัยภาพ รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง และทันโลกทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



เป้าหมายและตัวชี้วัด (ต่อ)
(๓) สตรีมีบทบาทและส่วนรว่มในทางสงัคม การเมืองและกระบวนการตัดสินใจใน
ระดับชาติ และท้องถิ่นมากขึ้น สตรีได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิให้มีบทบาทมากขึ้นในเวที
ระดับสากล

(๔) สตรีมีสุขภาพ (กายและจิต) สุขภาวะที่ดี มีความตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพ และมี
พฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล สตรีทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขัน้
พื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่สตรีในสังคมไทยทุกเพศทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาวะล าบาก หรือกลุ่มด้อยโอกาส โดยเน้นให้สตรีไทยมี การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



แนวทางการพัฒนา

(๑) พัฒนาศักยภาพและทักษะให้มีระดับการศึกษา ทักษะ และความรู้ที่เพียงพอต่อ

การประกอบอาชีพที่มั่นคง

(๒) การสร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี

(๓) ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

(๔) พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในทางการเมืองและ

กระบวนการตัดสินใจในระดับชาติ และท้องถิ่น

(๕) พัฒนาสุขภาพ สุขภาวะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อกลุ่มเป้าหมายสตรีทุกกลุ่ม

ทุกวัยจะมีความตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพ และมีพฤติกรรมในการด ารงชีวิต

อย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่

มีประสิทธิผลและเสมอภาค 



เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งการก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับประเด็นสตรี เพื่อเอื้ออ านวยให้ (๑) การ
พัฒนาสตรีในมิติต่างๆ  (๒) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสตรี และ (๓) การ
ด าเนินการตามเงื่อนไขและมาตรฐานในระดับสากล เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
สามารถน าไปสู่การมีสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยที่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส
และมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง อย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย กลไก และกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนา

สตรี เพื่อน าไปสู่การมีสังคมที่เท่าเทียมกัน สตรีมีโอกาสและมีส่วนร่วมในทาง

เศรษฐกิจสังคมและการเมือง อย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน ลดปัญหาความ

เหลื่อมล้ า และปัญหาความยากจนของกลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค



เป้าหมายและตัวชี้วัด
(๑)  มีการทบทวนและก าหนดมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไข

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เพื่อเอื้ออ านวยให้การพฒันาสตรีด าเนินการไปได้อย่างมี

ประสิทธิผล และน าไปสู่การมีสังคมที่เท่าเทียมกัน สตรีมีโอกาสและมีส่วนร่วมในทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน

(๒) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานก าหนดมาตรการ กฎหมาย และเงื่อนไขต่างๆ มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค



แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาและปรับปรงุแนวทางการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสตรี 

(๒) การก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาสตรีเขา้สู่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุก

ระดับ 

(๓) การส่งเสริมและพฒันางานวิชาการด้านการพฒันาสตรีและความเสมอภาคเท่า

เทียมระหว่างเพศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง 

ช่วยเหลือ และเยียวยา 



เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
สงบสุข มั่นคงปลอดภัย สตรีอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่อบอุ่นและมั่นคง
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นสังคมที่เท่าเทียม ปราศจาก
ความเหลื่อมล้ า และมีการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่ประสบปัญหาความ
ยากจน เช่น กลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
กลุ่มสตรีผู้พิการ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา



วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคงปลอดภัย สตรีอยู่ในครอบครัว 

ชุมชน และสังคมที่อบอุ่นและมั่นคงปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 

(๒) ลดหรือขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ า และป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน

ของกลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาสต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา



เป้าหมายและตัวชี้วัด

(๑) สังคมไทยมีระบบและกลไกที่ป้องกัน เยียวยา และแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่

กระทบต่อสตรีทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย

(๒) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อน าไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา



แนวทางการพัฒนา

(๑) การลดและขจัดความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ทุกรูปแบบ
(๒)  ส่งเสริมและจัดการศกึษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดความรุนแรง และการ
พิทักษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีที่ถูกคุกคามทุกรูปแบบ
(๓) ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่แตกต่างกัน 
และป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ
(๔) บทบาทสตรีกับการก้าวสูส่ังคมสูงอายุอย่างมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา



ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี



เป้าประสงค์

กลไกการพัฒนาสตรีทุกระดับซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาสตรีมีศักยภาพ

และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน

ระดับชาติ และแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 



วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลไกทุกระดับ และเสริมสร้าง

กระบวนการพัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อเป็นกลไกและแนวทาง

หลักในการพัฒนาสตรีในทุกระดับ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

แผนระดับชาติ และแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 



เป้าหมายและตัวชี้วัด

กลไกและองค์กรการพัฒนาสตรีทุกระดับทุกภาคส่วนมีความเข็มแข็ง มีศักยภาพ 

ประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีใน

ทุกระดับ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนระดับชาติ และแผนพัฒนาสตรี 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 



แนวทางการพัฒนา
(๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาสตรีระดับชาติ ท้องถิ่น และ

องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(๒)  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรและกลไกสตรีระดับ

ต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 



แนวทางการพัฒนา

(๓)  จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและ
กลไกสตรีระดับต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต
(๔) วางแนวทางและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายขององค์กรและกลไกการพัฒนา
สตรี ให้สามารถท างานร่วมกัน ทั้งระหว่างองค์กรสตรีและองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๕)  ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้บทบาทขององค์กรและกลไกสตรี เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาและแนวทางการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 



อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบััิิ
ิ่อสิรีในทกุรูปแบับั

Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women (CEDAW)



ความเป็นมา

 วตัถปุระสงค์

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี                       
ทุกรูปแบบ รวมทัง้ประกันว่าสตรี   
และบุรุษมีสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติ    
และดแูลจากรัฐอยา่งเสมอภาคกนั

 การเป็นรัฐภาคีของประเทศไทย 

มีผลบงัคบัใช้ 8 กนัยายน พ.ศ.2528

 การเสนอรายงาน                                       
ทกุ 4 ปี หลงัจากการสง่รายงาน            
ฉบบัแรก

 รายงาน CEDAW ของประเทศไทย

ฉบัับัที่ ก าหนดส่ง การส่งรายงาน

1 8 ก.ย. 2529
มิถนุายน 2530
(ฉบบัแรก)

2 8 ก.ย. 2533 2540
(ฉบบัรวม)3 8 ก.ย. 2537

4 8 ก.ย. 2541 ตลุาคม 2546
(ฉบบัรวม)5 8 ก.ย. 2545

6 8 ก.ย. 2549
พฤษภาคม 2558
(ฉบบัรวม)



ภาพรวมของอนุสัญญา CEDAW

 ข้อ 1 – 16
ค าจ ากัดความ  พันธะของรัฐภาคี   
บัทบัาทหญิงชายและวัฒนธรรมที่มีผลเสีย 
ิ่อผู้หญิง การค้ามนุษย์  การเมืองและ
ราชการ การมีส่วนร่วมในระดับัสากล  
สัญชาิ ิ การศึกษา การจ้างงาน  
สุขภาพและการวางแผนครอบัครัว   
เศรษฐกจิและสังคม  สิรีชนบัท    
ความเสมอภาคในกฎหมาย  การสมรส              
และความสัมพันธ์ ในครอบัครัว

 ข้อ 17-30

หน้าที่ของกรรมการ ขัน้ิอนการบัริหาร

การให้อ านาจศาลโลกิัดสนิกรณีพพิาท

สาม หลักการส าคัญ ของ CEDAW

 ความเสมอภาค
 การไม่เลือกปฏบิััิิ
 พันธกรณีของรัฐ



CEDAW กับัความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย

 ความเสมอภาคไม่ได้เกดิขึน้โดยอัิโนมัิิ

 การที่รัฐที่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา กเ็ท่ากับัว่า

 ตระหนกัถึงปัญหาความไมเ่สมอภาค

 ยอมรับวา่ เป็นหน้าท่ีของรัฐต้องด าเนินการ

 เตม็ใจถกูตรวจสอบ ในระดับันานาชาิ ิโดยคณะกรรมการ CEDAW

 เสนอรายงานิามระยะเวลา (4 ปี/1 ฉบัับั)

 ระบคุวามก้าวหน้าในการขจดัอปุสรรค



ข้อสังเกิเชิงสรุปของคณะกรรมการ CEDAW 

 ประเดน็ด้านบัวก 
คณะกรรมการฯ ยินดีตอ่พฒันาการของไทยในด้านตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการขจดั                           
การเลือกปฏิบตัิต่อสตรี นบัตัง้แตร่ายงานการปฏิบตัิตามอนสุญัญาฯ ฉบบัท่ี 5
ของไทยในปี 2549

 ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ไทยพิจารณาด าเนินการในด้านตา่งๆ รวม 21 ประเดน็

 ประเดน็อ่ืนๆ ที่ไทยิ้องด าเนินการิ่อไป                                                                         
- เผยแพร่ข้อสงัเกตเชิงสรุปให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- จดัท าข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร เสนอคณะกรรมการฯ  ภายใน ๒ ปี ในประเดน็
การยตุิเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบตัิการระดบัชาติ  
ตามมติคณะมนตรีความมัน่คงฯ และผลกระทบของการใช้ท่ีดินและพืน้ท่ีป่าตอ่สตรี
- สง่รายงานฯ ฉบบัท่ี 8 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564



ข้อเสนอแนะ 21 ประเดน็ 

 1. รัฐธรรมนญูและกรอบกฎหมาย (8-9)
 2. การเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรมและการเยียวยา (10-11)
 3. หน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามพนัธกรณี                

ของอนสุญัญาฯ (12-13)
 4. คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ (กสม.) (14-15)   
 5. การพิจารณาใช้มาตรการพิเศษชัว่คราว (16-17)
 6. เจตคติทางสงัคม (18-19)
 7. ความรุนแรงทางเพศตอ่สตรี (20-21)
 8. สตรี สนัติภาพ และความมัน่คง (22-23)
 9. การค้ามนษุย์และการแสวงหาประโยชน์                                 

จากการค้าประเวณี (24-27)
 10. การมีสว่นร่วมของสตรี (28-29)

 11. นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนท่ีเป็นสตรี (30-31)
 12. สญัชาติ (32-33)
 13. การศกึษา (34-35)
 14. แรงงาน (36-37)
 15. สขุภาพ (38-39)
 16. เศรษฐกิจและสงัคม (40-41)
 17. สตรีในชนบท (42-43)
 18. สตรีในสถานกกักนั (44-45)

 19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและ                              
การลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ (46-47)

 20. การสมรสและครอบครัว (48-49)

 21. ประเดน็อื่นๆ (50-60)



แนวทางการด าเนินงาน

มิคิณะรัฐมนิรี วันที่ 10 ิ.ค. 2560
- รับทราบรายงานผลการรายงาน                                
การปฏิบตัิตามอนสุญัญา CEDAW
ฉบบัที่ 6 - 7 (ฉบบัรวม) ณ นครเจนีวา      
สมาพนัธรัฐสวิส 

- เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน     
ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ 

- ให้พิจารณาน าความคิดเหน็ของ
สภาความมัน่คงแหง่ชาติ และส านกังาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ ไปด าเนินการในสว่น                          
ที่เก่ียวข้อง

 สภาความมั่นคงแห่งชาิิ
“การขบัเคลื่อนงานในประเดน็ละเอียดออ่น            
ท่ีเก่ียวกบัหลกัศาสนาและบริบทเฉพาะ    
สงัคมกลุม่ตา่งๆในพืน้ท่ี ให้ด าเนินการ                
ให้สอดคล้องกบับริบทในพืน้ท่ี เพ่ือป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดเง่ือนไขท่ีจะสร้างความขดัแย้งมากขึน้”

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาิิ

“ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ควรให้    
ความส าคญักบัการบรูณาการความร่วมมือกบั     
ทกุภาคสว่น” 



ก้าวิ่อไป

 เผยแพร่ข้อสังเกิเชงิสรุปของ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาฯ 
แก่กลไกการขับัเคล่ือนอนุสัญญาฯ

- อยูร่ะหวา่งด าเนินการน าสง่เอกสาร    
ให้ทกุกระทรวงเพ่ือด าเนินการ                       
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป

 จัดิัง้คณะกรรมการขับัเคล่ือน
การปฏิบััิิิ ามอนุสัญญาฯ 

- เพ่ือขบัเคลื่อนงานตามข้อเสนอแนะ    
ของคณะกรรมการฯ CEDAW

- เพ่ือเตรียมส าหรับการจดัท ารายงาน
ฉบบัท่ี 8 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

https://goo.gl/J9BqgH 


