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 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ล าดับ เป้าหมาย/กิจกรรมหลัก งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ ๖๐)             
๑ การขจัดการเลือกปฏบิัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ ๓๕)             ๒,๗๓๐,๐๐๐   

๑.๑ การช่วยเหลือ ชดเชยและเยยีวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผูเ้สียหายจากการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๔๔๗,๐๐๐ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  
๑.๒ การคุ้มครองและป้องกันมิใหม้ีการเลือกปฏิบัตโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ ๗๘๓,๐๐๐ ๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๓  
๑.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ม.ค. – ก.ย. ๖๔  

๒ การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม (งบประมาณร้อยละ ๒๕)             ๑,๙๕๐,๐๐๐   
๒.๑ การจดัท าหลักสตูรการฝึกอบรมสรา้งความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ๓๐๐,๐๐๐ ม.ค. – มิ.ย. ๖๔  
๒.๒ การเสริมสร้างความตระหนักรูเ้รื่องพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทียมระหว่างเพศและกลไกในการคุ้มครองป้องกันการเลือกปฏิบัต ิ
      และการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

๖๕๐,๐๐๐ ๑๓ – ๑๕ ม.ค. ๖๔  

๒.๓ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๓ – ก.ค. ๖๔ ประกวดสื่อฯ และผลิตสื่อฯ 
รวมกิจกรรมที่ ๑ ๔,๖๘๐,๐๐๐   

กิจกรรมที่ ๒  การสนับสนนุการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (งบประมาณร้อยละ ๔๐)                
๓ การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ (งบประมาณร้อยละ ๓๐)                 ๒,๓๔๐,๐๐๐   

๓.๑ การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุม้ครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบตัิ โดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ ๒,๓๔๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔  
๔ การบริหารกองทุน (งบประมาณร้อยละ ๑๐)               ๗๘๐,๐๐๐   

๔.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะท างาน ๓๓๙,๒๐๐ พ.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  
๔.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการกองทุนฯ ๒๔๐,๐๐๐ เม.ย. – ก.ค. ๖๔  
๔.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  
๔.๔ ค่าวสัดสุ านักงาน ๕๐,๘๐๐ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  

รวมกิจกรรมที่ ๒ ๓,๑๒๐,๐๐๐   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐   



๑ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมหลกัที่ ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท : ร้อยละ ๖๐) 
เป้าหมายท่ี ๑ การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท)             
๑.๑ การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถกูเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                             
การช่วยเหลือ ชดเชยและ
เยียวยาหรือบรรเทาทุกข ์
แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ                             

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยยีวยาหรือ
บรรเทาทุกข์แก่บุคคล 
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจาก
การเลือกปฏิบตัิโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ผู้ยื่นค าร้องต่อ 
คกก.วลพ. และ  
คกก.วลพ. มคี า
วินิจฉัยว่ามีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็น
ธรรม 
ระหว่างเพศและให้
ผู้เสยีหายมสีิทธิขอรับ
การชดเชยและ
เยียวยา 

๑. ผูเ้สยีหายมีสิทธิขอรบัการ
ชดเชยและเยยีวยา โดยยื่นค าขอ
ต่อกรมภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ได้รบัแจ้งค าวินิจฉยัของ
คณะกรรมการ วลพ. 
๒. กองทุนฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบค าขอพร้อมเสนอ
ความเหน็ต่อ คกก.บริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินชดเชยและเยยีวยาแก่
ผู้เสยีหาย ภายใน ๗ วันท าการ 
๓. คกก. บริหารกองทุนฯ 
ประชุมอนุมตัิการจ่ายเงินชดเชย
แล้ว ให้กองทุนฯ ด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย 

ด าเนินการโดยเร่งด่วน
ภายในระยะเวลา 
ที่ระเบยีบ คกก.สทพ.
ก าหนด เมื่อได้รับ
เอกสารยื่นค าขอรับ
การชดเชยและ 
เยียวยาฯ ตามค าวินิฉัย
ของ คกก. วลพ. 

๔๔๗,๐๐๐ ๑๕ ราย/ 
ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๔ วัน
ท าการ นับจาก
วันที่กองทุนฯ 

รับเรื่อง 

สถิติข้อมูลการชว่ยเหลือชดเชยและเยยีวยาฯ  
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ จ านวน ๕๖ ค าร้อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
ปี 
 

 
ค าร้อง 

มีค า
วินิจฉัย
แล้ว 

ถอน
ค า
ร้อง 

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา 

ไม่รับ
พิจา
รณา 

๒๕๕๘ ๒ ๒ - - - 
๒๕๕๙ ๑๑ ๘ - - ๓ 
๒๕๖๐ ๑๑ ๗ - - ๔ 
๒๕๖๑ ๑๑ ๘ ๑ - ๒ 
๒๕๖๒ ๙ ๓ ๑ ๕ - 
๒๕๖๓ ๑๒ - - ๑๑ ๑ 
รวม ๕๖ ๒๘ ๒ ๑๖ ๑๐ 

จากค ารอ้งที่มีค าวินจิฉยัเสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว  
จ านวนรวม ๒๘ ค าร้อง ดังนี ้
๑. คณะกรรมการ วลพ. มีค าวินจิฉยัว่ามกีารเลอืก
ปฏิบัตโิดยไม่เปน็ธรรมระหวา่งเพศ และ 
ให้ผู้เสียหายมีสิทธขิอรบัการชดเชยและเยียวยา  
จ านวน ๒ ค ารอ้ง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 



๒ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

และแจ้งใหผู้้เสียหายทราบ 
ภายใน ๗ วันท าการ 

๒. คณะกรรมการ วลพ. มีค าวินิจฉัยให้ยกค าร้อง 
จ านวน ๔ ค าร้อง และจ าหน่ายค าร้อง จ านวน ๒ ค าร้อง  
๓. ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหวา่งเพศ จ านวน ๒๐ ค าร้อง ไม่ยื่นความประสงค์
ขอรับสิทธิก์ารชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์ใน
รูปตัวเงิน ดังนั้น กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ จึงมีการเบิกจา่ยเงินสนับสนนุฯ ในส่วน
นี้ค่องข้างน้อย 
 
และมคี าร้องทีอ่ยู่ระหวา่งการพจิารณา ๑๖ ค ารอ้ง  
ยังไม่ไดย้ื่นความประสงค์ขอรับสิทธิก์ารชดเชยและ
เยียวยาหรือบรรเทาทุกขใ์นรูปตวัเงิน 

๑.๒ การคุ้มครองและป้องกนัมิใหม้ีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Prevention) 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน
เพื่อคุ้มครองและป้องกัน 
มิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๑. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน 
ด้านความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศและ 

กลุ่มเป้าหมายระดับ
ผู้บริหาร ได้แก่
ผู้บริหารกรมภายใน 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ (CGEO/GFP) 
พมจ. ผอ.สสว. 
ผู้บริหาร สค.  

๑. ก าหนดรูปแบบ เนื้อหา 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ  
๒. ประสานเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน 
๔. รายงานผลการจดัประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ 

วันที่ ๑๔ – ๑๕  
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

๗๘๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
เข้าร่วมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
 

ด าเนินการแล้ว 
รูปแบบ/เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ 
ประกอบด้วย 
๑. การช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ
ตามภารกจิของ พม. 
 



๓ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เพื่อช้ีแจงบทบาท
ภารกิจในการส่งเสริม
ความเทา่เทียม 
ระหว่างเพศ รวมทั้ง 
การคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

และผูส้ังเกตการณ์  
จ านวนประมาณ  
๑๒๐ คน 

   
 
 
 

 
 
 
 

๒. ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ที่เข้าประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

 

๒. การสร้างความเข้าใจเรื่องอคติทางเพศและ 
การปรบัฐานคิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคม 
๓. การด าเนินงานตามพระราชบญัญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. การช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการที่ยื่น 
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

๑.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อคุ้มครองและป้องกันการ
เลือกปฏบิัติโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 
 

ด าเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการดิจิทลั
กองทุนส่งเสรมิความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองรับการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานร่วมกับ

จ้างจัดท าและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อคุ้มครองและ
ป้องกันการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ เช่น 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ 
ส าเร็จของการ 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 ตามแผนปฏิบตัิการดิจิทัลกองทุนสง่เสรมิ
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ได้จัดล าดบัความส าคญัโครงการ ๓ 
ล าดับแรกไว้ ดังนี ้



๔ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

 
 
 

เครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไป 

 ๑. การพัฒนาดิจิทลั
แพลตฟอร์มประชาสมัพันธ์ 
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (เว็บไซต์กองทุนฯ) 
(ความส าคญัล าดับที่ ๑) 
๒. การพัฒนาระบบ 
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการและตดิตาม
ประเมินผล 
(ความส าคญัล าดับที่ ๓) 

เพื่อคุ้มครอง
และป้องกัน
การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

ล าดับที่ ๑ โครงการพัฒนาดิจิทลัแพลตฟอรม์
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ บรกิารประชาชน
และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ล าดับที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานค าร้อง และระบบงานช่วยเหลือ ชดเชย 
และเยียวยา 
ล าดับที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการและติดตามประเมินผล 
 
ทั้งนี้ โครงการในล าดับที่ ๒ คกก.วลพ. 
อยู่ระหวา่งปรับแกไ้ขระเบียบ/กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จึงเลือกด าเนินโครงการในล าดับที่ ๑  
และล าดับที่ ๓ ก่อน และเสนอขอรบัการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ 
ล าดับที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 



๕ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

เป้าหมายท่ี ๒ การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม (๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๑ การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 
การจัดท าหลักสตูร 
การฝึกอบรมสร้าง 
ความตระหนักเรื่อง 
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม 

๑. เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
๒. เพื่อปรับเปลี่ยน
หลักคิดและสร้างการ
ยอมรับเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา
และผู้แทนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ซึ่งมีประสบการณ์
ปฏิบัติงานด้านสตรี
และ/หรือความ    
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
บุคลากร สค. / 
ศูนย์เรยีนรูฯ้/พมจ. 
จ านวนประมาณ 
๖๐ คน 
 
 
 

๑. จัดฝึกอบรม/ประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสตูรการฝึกอบรม 
สร้างความตระหนักรู้เรื่อง 
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
จ านวน ๒ ครั้ง 
๒. จัดการฝกึอบรมวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator)   
หลักสตูรสรา้งความตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

๓๐๐,๐๐๐ ระดับความ 
ส าเร็จของ 
การพัฒนา
หลักสตูร 
การฝึกอบรม
สร้างความ
ตระหนักรู ้
เรื่องความ 
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 

 



๖ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๒.๒ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เร่ืองพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศและกลไกในการคุ้มครองป้องกันการเลือกปฏบิัติและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

การสมัมนาเสริมสรา้ง 
ความตระหนักรู้เรื่อง 
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 

๑. เพื่อสร้างความ
ตระหนักและสร้าง 
การยอมรับเรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
๒. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน 
ด้านความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศและ 
การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบตัิงาน 
ในการส่งเสรมิความ 

กลุ่มเปา้หมายระดับ
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน
ผู้แทนศูนยเ์รียนรู้ฯ
ผู้แทน พมจ. ผู้แทน 
สสว. ผู้แทน
สถาบันการศึกษา 
ผู้แทนจากองค์กร
พัฒนาเอกชน/ผู้ทีม่ี
ความสนใจ และ 
ผู้สังเกตการณ์  
จ านวนประมาณ 
๑๒๐ คน 
 

๑. ก าหนดรูปแบบ เนื้อหา 
การสมัมนาฯ  
๒. ประสานเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
๓. จัดสัมมนา ระยะเวลา ๒ วัน 
๑ คืน  
๔. รายงานผลการจดัสมัมนาฯ 

 

วันที่ ๓ – ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
เข้าร่วมการ
สัมมนาฯ 
๒. ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ที่เข้าร่วม 
การสัมมนาฯ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

กลุ่มเปา้หมายไม่ซ้ ากับกลุ่มเป้าหมายข้อ ๒.๑ 



๗ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

เท่าเทียมระหว่างเพศ 
รวมทั้งการขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนฯ เพื่อ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ  

๒.๓ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
การผลิตสื่อเพื่อสร้างความ
ตระหนักเรื่องการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
ในสังคม 

๑. เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และการ
ยอมรับเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
๒. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และกลไก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมายที ่
จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ 
ดังนี ้
กลุ่มที่ ๑ กลุม่ที่มี
แนวโน้มเลือกปฏิบัต/ิ
ใช้ความรุนแรงและ
คุกคามด้วยเหต ุ
แห่งเพศ 

๑. ก าหนดกรอบแนวคิดหลัก 
รูปแบบ และเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อสาร/เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
๒. ด าเนินการจัดจา้ง ๒  
กิจกรรมย่อย ได้แก ่
กิจกรรมที่ ๑ จัดจา้งผลิตสื่อ
สร้างความตระหนักเรื่องการ
ส่งเสริมความเทา่เทียม 
ระหว่างเพศในสังคม 
(เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ระดับ 
ความส าเรจ็
การจัด
ประกวดการ
ผลติสื่อสร้าง
ความตระหนัก
เรื่องการ
ส่งเสริมความ
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

การผลิตสื่อเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
ในสังคม แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมยอ่ย 
๑. จัดจ้างผลิตสื่อสร้างความตระหนักเรื่อง 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
ในสังคม ความยาวไม่เกิน ๓ นาที  
เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านสื่อ/ 
Social Media 
๒. จัดจ้างประกวดสื่อสร้างความตระหนัก 
เรื่องการส่งเสรมิความเท่าเทียม 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๓. เพื่อพัฒนารูปแบบ
ของสื่อและช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ให้สังคม
ตระหนักรู้เรื่องความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลุ่มที่ ๒ กลุม่ที่มี
แนวโน้มถูกเลือก
ปฏิบัต/ิใช้ความ
รุนแรงและคุกคาม
ด้วยเหตุแห่งเพศ 
กลุ่มที่ ๓ ประชาชน
ทั่วไป 

กิจกรรมที่ ๒ จัดจา้งประกวด 
สื่อสร้างความตระหนักเรื่องการ
ส่งเสริมความเทา่เทียม 
ระหว่างเพศในสังคม 
๓. ประเมินผลการรับรู้เรื่อง 
การส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศในสังคม  
(เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

ในสังคม 
๒. ร้อยละ
ความตระหนัก
เรื่องการ
ส่งเสริมความ
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
ในสังคม 

ระหว่างเพศในสังคม โดยใช้แนวคิดเดียว 
กับกิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดการประกวดส าหรับ
ประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
รางวัล คือ 

(๑) ประเภทสปอตโฆษณา 
(๒) ประเภทสารคดีสัน้ 
(๓) ประเภทโปสเตอร์ออนไลน ์

 
กิจกรรมหลกัที่ ๒ การสนับสนนุการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท : ร้อยละ ๔๐) 
เป้าหมายที่ ๓ การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ (๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท) 
๓.๑ การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมคุ้มครอง และป้องกันมิให้มกีารเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
การสนบัสนุนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุม้ครอง 
และป้องกันมิใหม้ีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

เพื่อสนับสนุนเครือข่าย 
ให้ด าเนินงานส่งเสริม
ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 
 

มูลนิธ ิสมาคม ชมรม 
องค์กรสาธารณ 
ประโยชน์ หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน 
หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชน 

๑. ประชาสมัพันธ์การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุม้ครอง 
และป้องกันมิใหม้ีการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม 
ระหว่างเพศ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒,๓๔๐,๐๐๐ ๒๒ โครงการ
ได้รบัการ
สนับสนุน

งบประมาณ 

 



๙ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

(นิติบุคคล) ซึ่งมี
ผลงานหรือมี
วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินกิจการหรือ 
มีโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ หรือเพื่อ
คุ้มครองและ ป้องกัน
มิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม
ระหวา่งเพศหรือเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา  
การวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันมิ
ให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

๒. สนบัสนุนงบประมาณ
โครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

๑) ส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒) เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน 
หรือเป็นการแกไ้ขปัญหา 
มิให้เกิดการเลือกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม     
ระหว่างเพศ 

๓) จัดท าแผนการรวบรวม
ข้อมูล หรือการศึกษาวจิัย
ด้านการส่งเสรมิความ   
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๔) ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อด าเนินงาน
ด้านการส่งเสรมิความ   
เท่าเทียมระหว่างเพศ 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๕) ส่งเสริมความเทา่เทียม
ระหว่างเพศ ตามที่ 
คกก.กทพ. เห็นสมควร 

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๗๘๐,๐๐๐ บาท) 
๔.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
(๑) คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
(๒) คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ 
(๓) คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
(๔) คณะท างานบริหาร 
ความเสี่ยง/คณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
 
 

๑. เพื่อก ากับ ติดตาม
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
๒. เพื่อบริหารจัดการ 
กองทนุฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯ  
จ านวน ๑๓ ครั้ง 

ด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔ 
๑. คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ 
จัดประชุม ๕ ครั้ง 

๒. คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 
จัดประชุม ๔ ครั้ง 

๓. คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ

๓๓๙,๒๐๐ กองทุนฯ  
ผ่านเกณฑ ์
การประเมินที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 
 

 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

 ประเมินผล
โครงการ 
จัดประชุม ๒ ครั้ง 

๔. คณะท างานบริหาร 
    ความเสี่ยง/คณะ 
    ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
    กับการด าเนินงาน 
    กองทุนฯ จัด 
    ประชุม ๑ ครั้ง 

๔.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ประชุมทบทวนแผน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ และ
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
(แผนระยะ ๓ ปี) 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทบทวนและจัดท าแผน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และเตรยีม
จัดท าแผนขับเคลื่อน

ผู้บริหาร สค.
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
จ านวน ๘๐ คน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

เมษายน - กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๒๔๐,๐๐๐ ระดับ
ความส าเรจ็
ของการ
ทบทวนและ
จัดท าแผน
ขับเคลื่อน
กองทุนฯ 
ประจ าปี 

การประเมินผลการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียน (KPI) ก าหนดให้แผนระยะยาว 
และแผนประจ าปีต้องไปรับความเหน็ชอบ 
จาก คกก.บรหิารกองทุนฯ อย่างน้อย ๒ เดือน 
ก่อนเริ่มบญัชีถัดไปและจัดส่งให้กระทรวง 
การคลัง ๑ เดือน ก่อนเริม่ปีบัญชีถดัไป 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

กองทุนฯ ประจ าปี 
๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 

๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และ
จัดท า (ร่าง)
แผนขับเคลื่อน
กองทุนฯ 
ประจ าปี 
๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘ 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
(๑) ติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการที่ไดร้ับ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ (ติดตาม 
ในพื้นที่) 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนิน
โครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ (ติดตาม 
ในพื้นที่) 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมิน 
ผลโครงการและ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

๑. ก าหนดแนวทาง/เครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการที่ไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ (ติดตามในพ้ืนท่ี) 
๒. ลงพื้นที่ติดตามและประเมิน
ประเมินผลการด าเนินโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบ 
ประมาณจากกองทุนฯ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 
(จ านวน ๓ ครั้ง) 

๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
โครงการที่
ได้รบัการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ได้รบัการ
ติดตามและ

 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกบัความเท่าเทียมระหว่างเพศของสงัคม 
                              ๓. การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ      ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๓. สรปุผลการติดตามและ
ประเมินประเมินผลการด าเนิน
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ เสนอ
รายงานต่อ คกก.บรหิารกองทุน 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

๔.๔ ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าวัสดุที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และการเตรียม
เอกสารในการด าเนินงาน/
จัดการประชุม 

   ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๐,๘๐๐   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๘๐๐,๐๐๐ (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

 


