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ส่วนที่ 1 ภารกิจและแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 
1. ภารกิจกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 1.1 ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที่  
13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัด
สิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย 
หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะได้รับการปฏิบัติ 
และดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
(2) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(3) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26  
(4) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(5) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(6) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน  
 (7) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) เห็นสมควร 
 
 1.2 ภารกิจหน้าทีข่องกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (2) จัดการและบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการ  
เกี่ยวกับการระดมทนุ การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) กำหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (3) จัดทำแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา  
และเสนอตอ่คณะกรรมการ สทพ. เห็นชอบ 
 (4) จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 (5) จัดทำการเงินในภาพรวมและข้อมูลทางบัญชีกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 (6) จ ัดทำข้อมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมการบร ิหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ  
หรือคณะทำงานฯ เพื ่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชย เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ แก่ผู ้เส ียหายตามมติ
คณะกรรมการ วลพ. และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือทราบ 
 (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
 

วิสัยทัศน์  
“เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” 

พันธกิจ     
 (1) ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
 (2) สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการถกูเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
 (3) สร้างเสริมความเข้มแข็งของกองทุนฯ กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

(1) การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
(3) พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติ   

ด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์   : สร้างความตระหนักรู ้ เร ื ่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และผู ้ถ ูกเล ือกปฏิบ ัต ิด ้วยเหตุแห่งเพศ 
มีองค์ความรู ้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคี
เครือข่าย 

เป้าประสงค์  : หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความเป็นหุ ้นส่วนในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์   : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  1. มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน 
3. มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

กลยุทธ์   1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   2. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการกองทุน 
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ส่วนที่ 2 กรอบการกำหนดแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
 
 
 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้บังคับใช้เมื่อวันที่  9 กันยายน 2558  
และมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกัน  
มิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโ ยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออก 
ที่แตกต่างจากเพศ การกำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้
กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” 
ซึ่งมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ประการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามท่ีพระราชบัญญัติฯ นี้กำหนดไว้ 
 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 กองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
ของกองทุนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดใน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการใช้
งานสารสนเทศเพ ื ่ อบรรล ุภารก ิ จของกองท ุนฯ และสามารถรองร ับการปร ับเปล ี ่ ยนการดำเน ิ นงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทำงานประสานและร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 
 
2.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 1) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง 
กระทรวงการคลังและกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
  ตัวชี ้ว ัดด้านที ่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน โดยแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลฯ จะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแผนการดำเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต่องประกอบด้วยตัวชี้วัด
ระบบงาน กระบวนการ ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลกระทบ 
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 2) แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
 แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนอยู่ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคี

เครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 

 
 3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 – 2565 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 – 2565 มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนอยู่ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ ่มเป้าหมาย  
ได้อย่างทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
  
2.3 วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจของกองทุนฯ 
 2.3.1 ความหมายของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 คำนิยามตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  ประจำปีบัญชี 2563 
สามารถกำหนดความหมายของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ดังนี้ 

(1) ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรม
เสร็จสิ้น เช่น การผลิต สินค้าหรือบริการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด เป็นต้น  

(2) ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลสำเร็จในระยะกลาง ที่เกิดจากการนำผลผลิต (output) ในขั้นต้น 
ไปต่อยอด ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการตอบคำถามว่า ทำไม จึงต้องดำเนินการให้ได้ผลผลิตนั้น เช่น การนำสินค้า
หรือบริการนำส่งแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว เพ่ือทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
เป็นต้น  

(3) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลสำเร็จในระยะยาว ที่เกิดต่อเนื่องจากการนำผลลัพธ์ (outcome) 
ไปใช้ประโยชน์ โดยอาจเกิดได้ทั้งในเชิงบวก และในเชิงลบ เช่น ผู้ใช้บริการนำสินค้าหรือบริการไปสร้างประโยชน์ต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อชุมชน สังคม และ/หรือประเทศ ให้ได้รับประโยชน์ร่วมจากสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นต้น  

ดังนั ้น ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) จึงสามารถ
พิจารณาได้จาก  
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             (1) มิติด้านระยะเวลาการเกิดผลสำเร็จดังกล่าว 
             (2) มิติลำดับของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของทุน
หมุนเวียน โดยแบ่งเป็น  
                 - ผู้ได้รับผลทางตรงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในลำดับที่ 1  
                - ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบลำดับที่ 2 จากการนำผลลัพธ์ของผู้ได้รับ
ผลกระทบทางตรงไปใช้ประโยชน์  
                 - ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบลำดับที่ 3 จากการนำผลลัพธ์ของผู้ได้รับ
ผลกระทบทางตรงไปใช้ประโยชน์ 
 2.3.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 

จากวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กำหนดว่า
กองทุนฯ ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คุ้มครอง และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่า ง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจากวัตถุประสงค์และพันธกิจดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ผลผลิต  
ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุนฯ ได้ดังนี้ 
 

ผลผลิต (Output) 
(1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายและองค์ความรู้สิทธิด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีองค์ความรู้และความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(2) การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู้
และเข้าถึงกระบวนการและสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง  
      (3) มีการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และเท่าเทียมกัน 
      (4) บริหารจัดการให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย  
เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     (1) หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
สามารถช่วยเผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ   

 (2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติมีความรู้  
ความตระหนักด้านสิทธิด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสามารถป้องกันและคุ้มครองให้ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติได ้
      (3) ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงกระบวนการและได้รับการบรรเทาทุกข์ ชดเชย เยียวยา 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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 ผลกระทบ (Impact) 
         (1) สังคมมีความตระหนักรู ้เรื ่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถปฏิบัติต่อผู้อื ่นได้อย่าง
เหมาะสม ลดปัญหาการละเมิดสิทธิแห่งเพศ 
        (2) จำนวนผู้ถูกเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิด้วยเหตุแห่งเพศลดลง  การปฏิบัติในสังคมเป็นธรรม 
และเท่าเทียม 
 
2.4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งผู้รับบริการ
ภายในและภายนอก ดังนี้ 
 2.4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 (1) ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (2) ผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 (3) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (4) เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือผู้รับบริการภายในของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารทั ่วไป (2) งานการเงิน  
และบัญชี (3) งานนโยบายและแผนงาน (4) กลุ่มตรวจสอบภายใน (5) งานกฎหมาย 
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หมายเหตุ : อัตรากำลัง 

 

 

 

หมายเหตุ : อัตรากำลังกองทุนฯ เป็นข้าราชการจากกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปัจจุบัน มีข้าราชการ
ปฏิบัติงาน 7 อัตรา (หญิง 5 อัตรา, ชาย 2 อัตรา) และลูกจ้างช่วยปฏิบัติงาน 2 อัตรา (หญิง) 
โดยงานกฎหมาย และกลุม่ตรวจสอบภายใน (สค.) นั้นทางกองทุนฯ ใช้เจ้าหน้าที่ร่วมกับทางกรมฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

(ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

(ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) 

กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน (สค.) 

• งานธุรการ สารบรรณ 

• งานบริหารการประชุม 

• งานการเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 
และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 

• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน 
ในภาพรวมของกองทุน 

 

 

 

 

 

งานการเงินและบัญช ี งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย 

(สค.) 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

• งานการเงินและบญัชีกองทุน 

• จัดทำข้อมลูทางบัญชแีละรายงาน 

• งานดา้นพัสด ุจดัซ้ือจัดจ้าง 

• ควบคุมการเบกิจา่ยพัสด ุ– ครุภัณฑ ์

• จ่ายเงินชว่ยเหลอื ชดเชยและ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามคำสั่ง วลพ. 

• จ่ายเงินสนบัสนุนโครงการตามมต ิ
คกก.บรหิารกองทุน 
 

• งานยทุธศาสตร์/แผนงาน/
งบประมาณประจำปี/ตวัชี้วัด 

• จัดประชุมกรรมการตา่ง ๆ  

• การระดมทุน 

• พิจารณาโครงการที่เสนอ
ขอรับเงินสนับสนนุ 

•  ติดตามประเมนิผลโครงการ 

• การรายงานผลในภาพรวม/
รายงานประจำป ี
 

 

• วิเคราะหก์ฎหมายที่เกีย่วข้อง 

• ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ด้านกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบั
กองทนุ 

• งานนติกิรรม สัญญา 

• ดำเนินการเกีย่วกบัคดีต่าง ๆ          
ที่อยู่ในอำนาจของกองทุน 
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สำหรับการจัดแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีดังนี้ 
• ฝ่ายบริหารทั่วไป : มีหน้าที่งานธุรการต่างๆภายในกลุ่มและควบคุมดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มี

ความพร้อมใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนช่วยอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆทั ้งภายใน 
และภายนอก โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) งานธุรการ สารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือ ลงในสมุดรับ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือนำเสนอผู้บังคับบัญชา 

 (2) งานบริหารการประชุม 
 (3) งานการเจ้าหน้าที่ เงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
 (4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานในภาพรวมของกองทุน 
 (5) การประสานงานและอำนวยการทั่วไป 
 (6) การผลิตเอกสาร การจัดทำเอกสาร และรูปเล่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ 
• งานการเงินและบัญชี : มีหน้าที ่หลักในการรับผิดชอบงานด้านบัญชี การรับ - จ่ายเงิน  

และงานจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) งานการเงินและบัญชีกองทุน 
 (2) จัดทำข้อมูลทางบัญชีและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (3) งานด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
 (4) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 (5) การจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามคำสั่ง วลพ. 
 (6) การจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ ตามที่มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบ 
• งานนโยบายและแผนงาน : ทำหน้าที่หลักในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กลุ่มฯ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยให้มีอำนาจ ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณประจำปี/ตัวชี้วัด 
 (2) จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
 (3) พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน 
 (4) ติดตามประเมินผลโครงการ 
 (5) การรายงานผลในภาพรวม/รายงานประจำปี 
• กลุ่มตรวจสอบภายใน : ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกลุ่มบริหาร

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกองทุนฯ โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกลุ่มบริหารกองทุนฯ 
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (3) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนด 
 (4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                   
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• งานกฎหมาย : ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญาต่าง  ๆงานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งและอาญา และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
 (2) ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 
 (3) จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณางานนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
 (4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจของกองทุนฯ 

 2.4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (1) ผู ้ได้ร ับความเสียหาย หมายความว่า บุคคลซึ ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ได้วินิจฉัยว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และได้รับการช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 (2) ประชาชน หมายถึง บุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิง หรือผู ้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศ  
โดยกำเนิดได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย และเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่ รัฐ 
ให้การคุ้มครองทางกฎหมาย 
 (3) มูลนิธิ ชมรม หมายถึง มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน ซึ่งมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถ
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจาก
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้ 
 (4) หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการเพื่อ ส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถขอรับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลื อก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้ 
 
2.5 ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อระบบฐานข้อมูลฯ 
 ของกองทุนฯ ทั้งเนื้อหา สาระ รูปแบบ/โครงสร้างการจัดเก็บ ประมวล และแสดงผล รวมถึงระบบ 
 เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ  
 กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 1 โดยแบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ประจำปี 2563 - 2565 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 กลุ ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้รับบริการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 5 ราย (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 8 ราย สามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้  
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(1) กลุ่มผู้รับบริการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 

จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
จำแนกตามอายุ 

 
อายุ (ปี) จำนวน (คน) ร้อยละ 
40 – 50 3 60 
51 – 60 1 20 
60 ขึ้นไป 1 20 

รวม 5 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 40 - 50 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมาก
ที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ กลุ่มที่มีช่วงอายุ 51 - 60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากัน 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

ตารางที ่2 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 4 80 
ชาย 1 20 
รวม 5 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ เพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
ตารางที ่3 

จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
จำแนกตามสถานภาพ 

 
สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 2 40 
สมรส 3 60 
รวม 5 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีสถานภาพ สมรส เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ สถานภาพ โสด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
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ตารางที ่4 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 20 
พนักงานบริษัทเอกชน 3 60 

อ่ืน ๆ 1 20 
รวม 5 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ ่มเป้าหมายมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นกลุ ่มเป้าหมาย 

ที่มีจำนวนมากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ 
เท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

ตารางที ่5 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 3 60 
ปริญญาโท 2 40 

รวม 5 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
จำนวนมากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ ระดับการศึกษา ปริญญาโท จำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40  

ตารางที ่6 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามบริการที่ขอรับจากกองทุนฯ 
 

บริการที่ขอรับจากกองทุนฯ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 4 80 

การสืบค้นข้อมูล 1 20 
รวม 5 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการที่ขอรับจากกองทุนฯ ในรูปแบบขอรับเงิน

สนับสนุนโครงการ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มที่มีรองลงมา เข้าถึง
บริการที่ขอรับจากกองทุนฯ ในรูปแบบการสืบค้นข้อมูล จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
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ตารางที ่7 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามองค์กรหรือชมรม 
 

องค์กรหรือชมรม จำนวน (คน) ร้อยละ 
องค์กร/ชมรมภาครัฐ 2 40 

องค์กร/ชมรมภาคเอกชน 2 40 
อ่ืน ๆ 1 20 
รวม 5 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงบริการจากกองทุนฯ เป็นองค์กร/ชมรมภาครัฐ 

และองค์กร/ชมรมภาคเอกชน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุดเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และกลุ่มที่มี
รองลงมา คือ อ่ืน ๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

ตารางที ่8 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามที่อยู่จังหวัด 
 

ตามที่อยู่จังหวัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 5 100 

รวม 5 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงบริการจากกองทุนฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 2 การยอมรับและการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตารางที ่9 
จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้รับบริการ 

ด้านความพึงพอใจการให้บริการด้านตา่งๆ ของกองทุน 
 

 
ด้านการบรกิาร 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การยื่นข้อเรียกร้อง การขอรับเงินชดเชยเยียวยา 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

 2 2   3.5 0.6 70 มาก 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ 

 2 2   3.5 0.6 70 มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกหรือเทคโนโลยี 

  4   3 0.0 60 ปานกลาง 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

 2 2   3.5 0.6 70 มาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ 

 1 3   3.25 0.5 65 ปานกลาง 

การขอรับเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

 2 2 1  3.2 0.8 64 ปานกลาง 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ 

 3 2   3.6 0.5 72 มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกหรือเทคโนโลยี 

 1 3 1  3 0.7 60 ปานกลาง 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

 1 4   3.2 0.4 64 ปานกลาง 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ 

  4   3 0.0 60 ปานกลาง 

การสืบค้นข้อมูล 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ 

 1 4   3.2 0.4 64 ปานกลาง 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ 

 1 4   3.2 0.4 64 ปานกลาง 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกหรือเทคโนโลยี 

  5   2.8 0.4 56 ปานกลาง 
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ด้านการบรกิาร 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

  5   3 0.0 60 ปานกลาง 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ 

 1 4   3.2 0.4 64 ปานกลาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกับการให้บริการของกองทุนฯ 
1. ปัจจุบันท่านได้รับการบริการต่าง  ๆ
ของกองทุนฯ ผ่านระบบดิจิทัล เช่น 
การยื ่นคำร้อง สืบค้นข้อมูล ติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ 

  5   3 0.0 60 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว ่ากองทุนควรเพิ ่มช ่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หรือให้บริการ
ผ ่ านระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และการสื ่อสาร เช ่น การให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ 
เว็บไซต์ ระบบ e-service 

4  1   4.6 0.9 92 มากที่สุด 

3. ท่านทราบว ิธ ีและใช ้การให ้งาน 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างดี 

 1 3   3.2 0.5 65 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 9 กลุ่มผู้รับบริการจากกองทุนฯ จำนวน 5 ราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

การให้บริการด้านต่างๆ ของกองทุนฯ ดังนี้ 
 ด้านการยื่นข้อเรียกร้อง การขอรับเงินชดเชยเยียวยา 
 1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 
 2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 65 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 60 
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การสืบค้นข้อมูล 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 64 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ 
1. ปัจจุบันท่านได้รับการบริการต่าง ๆ ของกองทุนฯ ผ่านระบบดิจิทัล เช่น การยื่นคำร้อง สืบค้นข้อมูล 

ติดตอ่ประชาสัมพันธ์ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 
2. ท่านคิดว่ากองทุนควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เช่น การให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ ระบบ e-service ได้คะแนนระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 92 

3. ท่านทราบวิธีและใช้การให้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างดี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด 

 3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นคำร้อง ขอรับเงิน
สนับสนุน การรับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ 
 ผลสำรวจการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ พบว่า การให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ทันที 
 3.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการความรู้  
เรื่องสิทธิและการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ  

ผลสำรวจการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในการจัดทำเว็บไซต์ที่มีองค์
ความรู ้ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
การให้บริการของกองทุนฯ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการ องค์กร 
มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ของกองทุนฯ 
 3.3 ท่านมีความคาดหวังในอนาคตว่ากองทุนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างไรบ้าง เพ่ือประโยชน์ในการรับบริการของท่าน  

ผลสำรวจการแสดงความคิดเห็นของผู ้ร ับบริการ พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความคาดหวังในด้านช่องทาง 
การเข้าถึงการให้บริการของกองทุนฯ ทั้งในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลความรู้
เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  สิทธิต่าง ๆ ของผู ้รับบริการ ซึ ่งในการจัดทำ 
องค์ความรู้ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย รวมถึงงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงควรมีวิธีการให้ผู้รับบริการเข้าถึง
สิทธิทุกคน และการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 
 จากการแสดงความคิดเห็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ  
จะพบว่า ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการต่าง ๆ  ของกองทุนผ่านระบบดิจิทัล  ผู้รับบริการเห็นด้วยอย่างยิ่งในการเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หรือให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เช่น การบริการข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรศัพท์มือถือ เว็ปไซค์ ระบบ e-service และผู้รับบริการส่วนมากยังไม่ทราบวิธีและการใช้งานของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
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 ในการคิดค่าเฉลี่ย (Mean) ของการยอมรับและการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก
ร้อยละ ในตารางที ่1 - 9 จะให้ตามระดับคะแนน ดังนี้ 
 1 = น้อยที่สุด 
 2 = น้อย 
 3 = ปานกลาง 
 4 = มาก 
 5 = มากที่สุด 
 
(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่10 
จำนวน ร้อยละของตำแหน่ง 

จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน 
 

ตำแหน่งงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 2 25 

ระดับชำนาญการ 2 25 
ระดับเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน 3 37.5 
ระดับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 1 12.5 

รวม 8 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า ตำแหน่งงานระดับเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวน
มากที ่ส ุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และกลุ ่มที ่ม ีรองลงมา คือ ตำแหน่งงานระดับชำนาญการพิ เศษ  
และตำแหน่งงานระดับชำนาญการเท่ากัน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และกลุ่มที่น้อยที่สุด คือ ตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
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ตารางที ่11 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
กองทนุส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
8 100 

รวม 8 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ตารางที ่12 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 6 75 
ชาย 2 25 
รวม 8 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ เพศชาย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 

ตารางที ่13 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ปวส./อนุปริญญา 1 12.5 

ปริญญาตรี 6 75 
ปริญญาโท 1 12.5 

รวม 8 100 
 

จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
จำนวนมากที่สุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มที่มีรองลงมา คือ ระดับปวส./อนุปริญญา และปริญญาโทเท่ากัน 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  
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ตารางที ่14 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามหน้าที่รับผิดชอบ 
 

หน้าที่รับผิดชอบ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้อำนวยการกลุ่ม 1 12.5 

งานนโยบายและแผน 2 25 
งานบริการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 1 12.5 

งานการเงิน 2 25 
งานธุรการประสานงาน 1 12.5 

งานพัสดุ 1 12.5 
รวม 8 100 

 
จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า กลุ ่มเป้าหมายที ่มีหน้าที ่ความรับผิดชอบงานนโยบายและแผน  

และงานการเงิน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุดเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และกลุ่มที่มีรองลงมา 
คือ หน้าที ่ความรับผิดชอบงานผู ้อำนวยการกลุ ่ม งานบริการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ธุรการประสานงาน  
และงานพัสดุเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  

ส่วนที่ 2 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน 
 

ตารางที ่15 
จำนวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

จำแนกตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน 
 

ประเภทการใช้งาน จำนวน (คน) 
ในการปฏิบัติงานของท่าน ต้องใช้อุปกรณ์ ICT ใดบ้าง 
1. จัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (Print, Scan) 8 
2. บันทึกหรือนำเข้าข้อมูลสารสนเทศในระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 4 
3. ติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ (Social networks, Chat, Personal message, 
ฯลฯ) 

7 

4. จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Fax, email, sms) 7 
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 5 
6. จัดทำเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บทความ, รปูภาพ, blog, clip) 6 
7. สืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (www, Application) 7 
ท่านได้รับมอบหมายให้ใช้งานและรับผิดชอบอุปกรณ์ ICT ใดบ้าง 
1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  7 
2. คอมพิวเตอร์ Notebook  5 
3. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท  2 
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ประเภทการใช้งาน จำนวน (คน) 
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  2 
5. เครื่องสแกนเนอร์  4 
6. อุปกรณ์เชื่อมโยง (Switch, Router, Hub)  2 
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  1 
8. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า  5 
9. เครื่องโทรศัพท์มือถือ  1 
10. เครื่องมือถือพกพา Tablet  0 
ท่านเคยอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ใดบ้าง 
1. Microsoft Windows  1 
2. Microsoft Word  3 
3. Microsoft Excel  4 
4. Microsoft PowerPoint 3 
5.  Microsoft Access 1 
6. WordPress/Web Design 0 
7. InfoGraphic/Graphic Design 2 
8.  Business Intelligent 0 

 
หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท่านสนใจ 
 ประกอบด ้ วย  (1)  Microsoft Excel (2)  Access (3)  Business Intelligent (4)  InfoGraphic/ 
Graphic Design (5) การจัดการฐานข้อมูลด้วย Access 
 

ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถานะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุัน 

ตารางที่ 16 
จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านสถานะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
 

 
ด้านการบริการ 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
สถานะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
1. จำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์มี
เพียงพอกับความต้องการการใช้งาน
เพียงใด 

3 2 2 1  3.88 1.1 78 มาก 

2. ระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมเพียงใด 

2 3 3   4.06 0.8 81 มาก 



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนพัฒนาระบบ
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ด้านการบริการ 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
3. ความเร ็ วของระบบเคร ือข ่ าย
อินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

3 4 1   4.13 0.7 83 มาก 

4. ความพ ึ งพอใจต ่ อการร ั กษา 
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล 
มีเพียงใด 

1 6 1   3.88 0.5 78 มาก 

5. ความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์ที ่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบันเพียงใด 

1 4 3   3.81 0.7 76 มาก 

6. ซอฟต์แวร์ที ่ใช้งานอยู ่ในปัจจุบัน
ตอบสนองความต ้องการของท ่าน
เพียงใด 

1 5 2   3.56 0.6 71 มาก 

7. ทักษะ ความร ู ้  ความเข้าใจ และ 
ความชำนาญ ต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่
มีมากน้อยเพียงใด 

 2 6   2.94 0.4 59 ปานกลาง 

8. ระบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  4 1 1 2.75 0.2 55 ปานกลาง 

9. การนำข ้อม ูลท ี ่จ ัดเก ็บมาใช ้มี  
ความสะดวก รวดเร็วเพียงใด 

 1 5 2  3.19 0.4 64 ปานกลาง 

10. ความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 

 4 4   3.53 0.5 71 มาก 

11. ความพึงพอใจในศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานท่านมีเพียงใด 

 5 1 1  3.07 0.4 61 ปานกลาง 

12. จำนวนบุคลากรในหน่วยงานท่าน
มีความเหมาะสมเพียงใด 

 2 2 3 1 2.56 0.3 51 ปานกลาง 

13. หน่วยงานของท่านมีการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพียงใด 

  4 4  2.38 0.3 48 น้อย 

14. ท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ท่านมีความรู้ด้าน ICT เพียงใด 

  4 2 2 2.63 0.3 53 ปานกลาง 

15. การดูแลและบริหารจัดการ IT  
ในหน่วยงานมีเพียงใด 

 1 6 1  3.19 0.4 64 ปานกลาง 

16. ผ ู ้ บร ิ หารม ี ความเข ้ าใจและ
สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานด้าน 
ICT 

 4 3 1  3.63 0.7 73 มาก 

17. การดำเนินงานด้านข้อมูลยังขาด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

2 4 1 1  3.88 0.9 78 มาก 



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนพัฒนาระบบ
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ด้านการบริการ 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
18. ระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยใน
การบริหารจัดการข้อมูล และเชื่อมโยง
ข้อมูลไปสู่ผู้ปฏิบัติเพียงใด 

1 6  1  3.94 0.8 79 มาก 

19. การขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และข้อมูลที่ครบถ้วน
มักเป็นสาเหตุของการตัดสินใจและ
การบริหารงานที่ผิดพลาด 

2 4 2   4.0 0.7 80 มาก 

 
จากตารางที่ 16 กลุ่มเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 8 ราย สามารถสรุป 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถานะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ดังนี้ 
 ด้านสถานะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

1. จำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับความต้องการการใช้งานเพียงใด  ได้คะแนนระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 78 

2. ระบบคอมพิวเตอร ์ม ีประสิทธิภาพต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมเพียงใด ได ้คะแนนระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 81 

3. ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ได้คะแนนระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 83 

4. ความพึงพอใจต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลมีเพียงใด  ได้คะแนนระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 78 

5. ความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพียงใด ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76 
6. ซอฟต์แวร์ที ่ใช้งานอยู ่ในปัจจุบันตอบสนองความต้องการของท่านเพียงใด ได้คะแนนระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ 71 
7. ทักษะ ความร ู ้  ความเข ้าใจ และความชำนาญ ต ่อซอฟต์แวร ์ท ี ่ ใช ้งานอยู ่ม ีมากน ้อยเพียงใด  

ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59 
8. ระบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงใด ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55 
9. การนำข้อมูลที ่จ ัดเก็บมาใช้ม ีความสะดวก รวดเร็วเพียงใด  ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ 64 
10. ความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในปัจจ ุบ ัน ได้คะแนนระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ 71 
11. ความพึงพอใจในศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานท่านมีเพียงใด  ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 61 
12. จำนวนบุคลากรในหน่วยงานท่านมีความเหมาะสมเพียงใด ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51 
13. หน่วยงานของท่านมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพียงใด ได้คะแนนระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 48  
14. ท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงานท่านมีความรู้ด้าน ICT เพียงใด ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ 53  



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนพัฒนาระบบ
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15. การดูแลและบริหารจัดการ IT ในหน่วยงานมีเพียงใด ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64 
16. ผู ้บร ิหารมีความเข ้าใจและสนับสน ุนแนวทางการดำเน ินงานด้าน ICT ได ้คะแนนระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ 73 
17. การดำเนินงานด้านข้อมูลยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ได้คะแนนระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ 78 
18. ระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล และเชื ่อมโยงข้อมูลไปสู ่ผู ้ปฏิบัติเพียงใด  

ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79 
19. การขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่ครบถ้วนมักเป็นสาเหตุของการตัดสินใจและ

การบริหารงานที่ผิดพลาด ได้คะแนนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ของกองทุน 

ตารางที่ 17 
จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านความพึงพอใจการให้บริการด้านตา่ง ๆ ของกองทุน 
 

 
ด้านการบรกิาร 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การยื่นข้อร้องเรียน การขอรับเงินชดเชยเยียวยา 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT  
ในการให้บริการ  

 3 3 2  3.13 0.3 63 ปานกลาง 

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ  

 3 4 1  3.25 0.4 65 ปานกลาง 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย 
ความสะดวกหรือเทคโนโลยี  

 2 6   3.25 0.4 65 ปานกลาง 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล  

 1 7   3.13 0.3 63 ปานกลาง 

การขอรับเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT  
ในการให้บริการ  

 2 3 3  2.88 0.4 58 ปานกลาง 

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ  

 1 5 2  2.88 0.4 58 ปานกลาง 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย 
ความสะดวกหรือเทคโนโลยี  

 3 4 1  3.25 0.4 65 ปานกลาง 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล  

 1 6 1  3.00 0.3 60 ปานกลาง 



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนพัฒนาระบบ
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ด้านการบรกิาร 

ความคิดเห็น (จำนวนคน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดเก็บเอกสารการเงินและการพัสดุ 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT  
ในการให้บริการ  

 1 5 2  2.88 0.3 58 ปานกลาง 

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การให้บริการ  

 2 5 1  3.13 0.3 63 ปานกลาง 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล  

 1 7   3.13 0.3 63 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 17 กลุ่มเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 8 ราย สามารถสรุป 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านด้านความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองทุน ดังนี้ 
การยื่นข้อร้องเรียน การขอรับเงินชดเชยเยียวยา 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT ในการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63 
2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 
3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 
4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 63 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT ในการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 
2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 
3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 
4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล ได้คะแนนระดับปานกลาง   

คิดเป็นร้อยละ 60 
การจัดเก็บเอกสารการเงินและการพัสดุ 
1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IT ในการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58 
2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ ได้คะแนนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63 
3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล ได้คะแนนระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 63 
 
ส่วนที่ 5 ข้อคำถามการแสดงความคิดเห็นปลายเปิด 
5.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นคำร้อง ขอรับเงิน

สนับสนุน การรับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ 
 พบว่า การให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื ่นคำร้อง ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ  
การรับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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5.2 ท่านมคีวามคิดเห็นอย่างไรในใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ของกองทุนฯ เช่น Backoffice 
 พบว่า การใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนงานอื่น ๆ  ของกองทุนฯ เช่น Backoffice จะช่วยลดกระบวนทำงาน 
ระยะเวลา และความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการทำงาน ทำให้ 
การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.3 ท่านมีความคาดหวังในอนาคตว่ากองทุนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างไรบ้าง 

- ระบบบริหารจัดการกองทุนที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อำนวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และลดความซ้ำซ้อน รวมถึงมีความทันสมัยและรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระบบให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงบริการ และได้รับประโยชน์ในข้อมูลสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
รวมถึงภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถงึทรัพยากรของกองทุนฯ และร่วมกันขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 

5.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรมีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองรองรับภารกิจของกองทุนในทุกด้าน ทุกมิติ และสามารถใช้ข้อมูล  

การดำเนินงานของกองทุนฯ บูรณาการกับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรของกองทุนยังขาดความรู้ และทักษะการใช้งานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็น

อุปสรรคในการพัฒนางานเป็นอย่างมาก 
 

ในการคิดค่าเฉลี ่ย (Mean) ของความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถานะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบัน และความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความพึงพอใจการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของกองทุนจากร้อยละ ในตารางที่ 10 - 17 จะให้ตามระดับคะแนน ดังนี้ 
 1 = น้อยที่สุด 
 2 = น้อย 
 3 = ปานกลาง 
 4 = มาก 
 5 = มากที่สุด 
 
2.6 สรุปผลระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศ  

ตารางสรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการใช้งานฐานข้อมูล ระบบปัจจุบัน 

ผู้รับบริการภายนอก 
ผู้ที่ถูกละเมิดด้วยเหตุแห่งเพศ - คลังความรู้ด้านกฎหมาย และกรณีศึกษา  

- ข้อมูลด้านสิทธิต่าง ๆ 
- ข้อมูลกระบวนการร้องเรียน เยียวยา 
- ฐานข้อมูลหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่ให้
ความช่วยเหลือ  

- ไม่มีฐานข้อมูล 
- มีบางข้อมูลอยู่ตามเว็บไซต์ของ
หน่วยงานรัฐ 
- หรือมีฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบ
ไฟล์ Word/Excel 

หน่วยงานรัฐและเอกชน - คลังความรู้ด้านกฎหมาย และกรณีศึกษา 
- ข้อมูลด้านสิทธิต่าง ๆ 
- ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย 
- ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

- ไม่มีฐานข้อมูล 
- หรือมีฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบ
ไฟล์ Word/Excel 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการใช้งานฐานข้อมูล ระบบปัจจุบัน 
มูลนิธิ ชมรม องค์กร - คลังความรู้ด้านกฎหมาย และกรณีศึกษา 

- ข้อมูลด้านสิทธิต่าง ๆ 
- ข้อมูลกระบวนการร้องเรียน เยียวยา 
- ฐานข้อมูลหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่ให้
ความช่วยเหลือ 
- ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

- ไม่มีฐานข้อมูล 
- มีบางข้อมูลอยู่ตามเว็บไซต์ของ
หน่วยงานรัฐ 
- หรือมีฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบ
ไฟล์ Word/Excel 

ประชาชน - ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
- คลังความรู้ด้านกฎหมาย และกรณีศึกษา 
- ข้อมูลด้านสิทธิต่าง ๆ 

- ไม่มีฐานข้อมูล 
- หรือมีฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบ
ไฟล์ Word/Excel 

ผู้รับบริการภายใน 
ผู้บริหารกองทุนฯ - ข ้อม ูลสถานะการเง ินกองท ุนฯ และ 

การเบิกจ่าย 
- ข้อมูลภาพรวมการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา 
- ข้อมูลสถิติการให้เงินสนับสนุนโครงการ 
- ข้อมูลการบริหารงานกองทุนฯ 
- ข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- Excel / Word 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ - ข้อมูลกลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- ข้อมูลเคส คำร้องช่วยเหลือ เยียวยา 
- ข้อมูลผู้รับบริการ 
- ข้อมูลโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 
- ข้อมูลติดตามประเมินผลโครงการ 
- ข้อมูลหน่วยงานภาค ี
- ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 
- ข้อมูลพัสด ุ
- ข้อมูลอ่ืน ๆ ในการดำเนินงานกองทุนฯ 

- Excel/Word 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ - ข้อมูลผลการดำเนินการกองทุนฯ 
- สถิติต่าง ๆ 

- Excel/Word 
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2.7 ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู ้เสียหาย  
จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศดำเนินการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พบว่า มีบุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการ
กระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562 เพียง 39 คำร้อง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562) ดังนี้ 

 
 

ปี 
ยื่นคำร้อง 

(ราย) 
มีคำวินิจฉัยแล้ว 

(ราย) 
อยู่ระหว่างการพิจารณา 

(ราย) 
ไม่รับพิจารณา 

(ราย) 
2562 3 - 3 3 
2561 12 - 10 2 
2560 11 - 7 4 
2559 11 6 2 3 
2558 2 2 - - 
รวม 39 8 22 12 

 
2.8 ผลการดำเนินงานขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจำปี 2562 
 

ลำดับ โครงการ หน่วยงานขอรับการสนับสนุน 
1 โครงการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ (WE PEACE) 

2 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความเสมอภาค อัตลักษณ์
ของบุคคล และการแสดงออกทางเพศ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล 
กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย 

3 โครงการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านความเท่าเทียม
ระหว่างเพศแก่สตรีจังหวัดชัยนาท 

คณะกรรมการพ ัฒนาสตร ีจ ั งหวัด
ชัยนาท (กพสจ. ชัยนาท) 

4 โรงเรียนภาคฤดูร้อนในหัวข้อสตรี เพศสถานะ เพศวิถีศึกษา
และความเสมอภาคทางเพศ 

มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

5 โครงการเยาวชนไทย เคียงบ่า เคียงไหล่ หัวใจเท่าเทียม มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก (มสด.) 
6 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ จังหวัดเลย 
สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดี
เลย) 

7 โครงการสร้างความตระหนักความเสมอภาคและความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

8 โครงการท้องถิ ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ 
จังหวัดแพร่ 
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ลำดับ โครงการ หน่วยงานขอรับการสนับสนุน 
9 โครงการส ่งเสริมการเร ียนร ู ้ เร ื ่องความเสมอภาคกับ 

ความเป็นธรรม บทบาทหญิงชายและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล
เมืองชัยนาท (องค์กรสวัสดิการชุมชน) 

10 โครงการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดา 

 
2.9 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริม 
 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564  

จากผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ (1) มีระบบการบริหารจัดการกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ (2) บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน (3) มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการ
กองทุน ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบกระบวนงานการบริหารจัดการกองทุนฯ (2) ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเชิงดิจิทัลของกองทุนฯ (3) ร้อยละ
ของบุคลากรที่มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564 ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  
จ ั ดหาและปร ั บปรุ ง
อ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
 

จ ัดหาคอมพ ิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

บ ุ คลากรม ี เคร ื ่ อง
คอมพ ิ วเตอร ์ และ
อ ุปกรณ์เพ ียงพอต่อ
ความต้องการ  

ระดับความสำเร็จในการ
จ ั ดหาคอมพ ิ วเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

จัดซ ื ้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง จำนวน 5 เครื ่อง เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
สอดรับกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 

จัดหาเคร ื ่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ม ี เคร ื ่ องแม ่ ข ่ ายที่
สามารถรองร ับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร็จในการ
จ ัดหาเคร ื ่องแม ่ข ่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีVirtualization 
และCloud Computing ในการบริหาร
จัดการ 
 

จัดหาระบบเครือข่าย 
 

บุคลากรมีเครือข่ายที่มี
ประส ิทธ ิภาพในการ
ทำงาน 
 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดหาระบบเครือข่าย 

จัดหาระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาการบร ิหาร
จัดการ และการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 

มีระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจ 
 

ระด ั บความส ํ าเร็ จ 
ในการพ ั ฒนาระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
 

จัดจ ้างดำเนินการพัฒนาระบบ
บร ิ หารจ ั ดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ 
พ ัฒนาระบบบร ิ หาร
จัดการ และการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
 

ม ี แผนปฏ ิ บ ั ต ิ การ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
 

ระด ับความสำเร ็จของ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจำปี  
 

จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติ
การประจำปี 2563 

พ ั ฒ น า ช ่ อ ง ท า ง 
การเผยแพร ่ส ื ่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ผู ้ร ับบริการทั ้งภายใน 
และภายนอกทราบ
ข่าวสารผลการดำเนินงาน
และก ิจกรรมต ่ าง  ๆ 
ของกองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร ็จของ 
การจ ั ดทำช ่ องทาง 
การเผยแพร ่ส ื ่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

สร้างเพจ Facebook ของกลุ่มบริหาร
กองทุนฯ ในชื ่อ "กองทุนส ่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ" 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการข้อมูล 
กลยุทธ์  
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการข้อมูล 
 

จัดทำระบบฐานข้อมูล
ของกองทุนส ่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ 
 

จ ั ดทำระบบข ้ อมู ล  
Big Data 
 

ระด ั บความสำเร็ จ 
ของการจัดทำฐานข้อมูล 
 
 

จ ัดจ ้ างดำเน ินการจ ัดทำระบบ
ฐานข ้อม ูลของกองท ุนส ่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

จ ั ดทำระบบข ้อมู ล  
Big Data 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส นุ น
ผ ู ้ ใช ้บร ิการภายใน/
ภายนอกกองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร็จในการ
จ ั ดทำระบบข ้ อมู ล  
Big Data 

จัดจ้างที ่ปร ึกษาวิเคราะห์ข ้อมูล 
เพื ่อสนับสนุนผู ้ใช้บริการภายใน/
ภายนอกกองทุนฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การสร้างความเชื่อมั ่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
กลยุทธ์    
เสร ิมสร ้างความมั ่นคง
ปลอดภ ัยให้ ก ับระบบ
สารสนเทศ 
 

จัดทำนโยบายและแนว
ปฏิบ ัต ิ ในการร ักษา
ความมั ่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
 

ฐานข ้ อม ู ลเพ ื ่ อใช้  
ในกา รสน ั บ ส นุ น 
การดำเน ินงานของ
กองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร ็จของ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

จัดทำนโยบาย กฎระเบียบ ประกาศ
คำสั่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดา้นสารสนเทศ 
 

 
 จากผลการดำเน ินงานแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลกองท ุนส ่งเสร ิมความเท ่าเท ียมระหว ่างเพศ  
พ.ศ. 2562 - 2564 พบว่า กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการ  
และการให้บริการ การจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบที่ประมวลผลสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู ้บร ิหาร เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความทันสมัย ข้อมูลมีความถูกต้อง และมีระบบ  
การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีความซ้ำซ้อน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.10 แบบจำลองหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพื่อประเมินความคุ้มค่าขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ เพ่ือประเมินความคุ ้มค่าขององค์กรภาครัฐที ่ยอมรับ

โดยทั่วไป โดยกองทุนฯ ขออ้างอิงตามการวัดผลหลักการประเมินความคุ้มค่าจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบราชการได้ให้ความสำคัญ
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่เน้นเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกรอบกฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้นำแนวคิดการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ 
และทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐอื่นในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้
สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
 
2.11 GAP ANALYSIS 
 จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ในผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และแบบจำลองหรือแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practices/Frameworks) และทำการเทียบประเมิน GAP เพื่อหาช่องว่าง โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 
พบว่ากองทุนฯ ได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ผ่านการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการดำเนินงานระหว่างผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการ เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาในการดำเนินงานของกองทุนฯ และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ดำเนินงาน เพื่อสิทธิของผู้รับบริการเป็นหลักในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และการเข้าถึงสิทธิ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การค้นพบแนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) ที่เกิดจากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง 
(Action Learning) ของหน่วยงานในการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ภาคประชาชน และภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการดำเนินงาน/ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทำงานในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ให้ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongings) และเป็นหุ้นส่วนในการ
ทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งการประสานการทำงานในพ้ืนที่และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดเป็นความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และยอมรับซึ่งกันและกัน โดยจะเป็นต้นแบบของ
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และเกิดผลสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยสามารถประเมินความคุ้มค่าของกองทุนฯ ดังนี้ 
 ด้านประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการของกองทุนฯ ให้ได้มาตรฐาน ทั ้งในระบบการให้บริการ 
แก่กลุ ่มเป้าหมาย ระบบการเงิน ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบติดตามผลการดำเนินงานทั้งใช้เงินและไม่ใช้เงิน  
เพ่ือก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาระบบให้มีความครอบคลุมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน 
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 ด้านประสิทธิผล 
กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตามพระราชบัญญัติ  

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พบว่า มีบุคคลที ่เห็นว่าตนได้ร ับหรือจะได้ร ับความเสียหายจาก 
การกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยื ่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562 เพียง 39 คำร้อง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562)  
 

 

ปี 
ยื่นคำร้อง 

(ราย) 
มีคำวินิจฉัยแล้ว 

(ราย) 
อยู่ระหว่าง 

การพิจารณา (ราย) 
ไม่รับพิจารณา  

(ราย) 
2562 3 - 3 3 
2561 12 - 10 2 
2560 11 - 7 4 
2559 11 6 2 3 
2558 2 2 - - 
รวม 39 8 22 12 

 
 จากการดำเนินงานที่กล่าวมาในข้างต้น พบว่า การให้บริการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมายที ่กำหนดในแต่ละปี ส่งผลให้ผู ้ร ับบริการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือ 
จากกองทุนฯ ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนที่กำลังเริ่มดำเนินงาน มีข้อกำจัดในการดำเนินงานหลาย
ด้าน อาทิ ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด ้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการให้บร ิการ  
ด้านการบริหารจัดการของกองทุนฯ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 - 2565 ในการให้บริการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การให้บริการของกองทุนฯ การบูร
ณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้อย่าง
ท ั ่ วถ ึ ง โดยการบ ูรณาการงานร ่วมก ันก ่อให ้ เก ิดการเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงาน เพ ื ่ อให้  
การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เร ื ่องสิทธิ 
ตามพระราชบัญญัติฯ การสร้างความตระหนัก การยอมรับในความแตกต่างทางเพศ การสร้างความเข้าใจ  
ในภารกิจของกองทุนฯ เป็นต้น 
 ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื ่อพัฒนาการบริการให้ เหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นการให้บริการยื่น
คำร้องขอความช่วยเหลือ การขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และการร้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์  
ที่ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และมีเสรีภาพในการขอรับความช่วยเหลือ
แบบไม่ต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ เนื่องจากสังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ และยังไม่เห็น
ความสำคัญในการเคารพศักดิ์ศรีและความแตกต่างทางเพศ  
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 ด้านศักยภาพในการแข่งขัน 
กองทุนฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองผู้ถูก

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก  
กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว ่าทางตรงหรื อทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่  
บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที ่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศ  
จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ได้รับความเสียหาย ประชาชน และบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับ
ความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ไม่จำกัด เพศ 
อาย ุ เช ื ้อชาติ ชนชั ้น วรรณะทางส ังคม กองทุนฯ จ ึงม ีอ ัตราล ักษณ์ในการให้บร ิการในร ูปแบบของ  
ความหลายหลายทางเพศ การสร้างความไว้ใจให้บุคลากรที่ให้บริการกับกลุ ่มเป้าหมาย การสร้างความรับรู้  
ให้สังคมเข้าใจในการเคารพในความเท่าเทียมกันทางเพศ นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิ ชมรม องค์กร
ต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานแบบบูรณาการที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร ็ว และได ้ร ับการช ่วยเหล ืออย ่างม ีศ ักด ิ ์ศร ี  ม ีค ุณค ่าทางส ังคม กองท ุนฯ จ ึงเป ็นหน ่วยงาน 
ที่ให้ความสำคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนที่มีความแตกต่างทางเพศแต่โดยกำเนิด ให้ความช่วยเหลือ 
เยียวยา ให้ความคุ้มครอง สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลัง 
ของประเทศที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ลดปัญหาทางสังคมในการละเมิดสิทธิ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมที่จะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น 

กองทุนฯ มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 -2565 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื ่อวางแผน 
การดำเนินงานตามนโยบายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และนโยบายของรัฐบาล ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในการกำหนด
แผนการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้มีการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนการทำงานระหว่างผู้รับบริการ
กับผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และการ
ปร ับร ูปแบบในการให ้บร ิ การท ี ่ ท ั นสม ั ย สอดคล ้องก ับความต ้ องการของผ ู ้ ร ั บบร ิ การ รวมถึ ง 
มีการประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบการสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ ทั ้งใน  
ด้านการยื ่นข้อเรียกร้องการขอรับเงินชดเชยเยียวยา ด้านการขอรับเงินสนับสนุนโครงการหรือกิ จกรรม  
ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ และข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการของกองทุนฯ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกองทุนฯ  
  
2.12 กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุนฯ ระยะยาว และประจำปี 2563  

ปัจจัยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล คือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ (Information System) เป ็นเคร ื ่องม ือในการแปลงข้อมูล (Data) ให ้อย ู ่ ในร ูปของสารสนเทศ
(Information) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด และ
มีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้น
จากการออกแบบระบบที่ดี ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น เมื่อนำไปดำเนินการ
พัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วนเข้าถึง และ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนี้ 
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  - ระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย 
  - ระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือ เยียวยาฯ  
  - ระบบฐานข้อมูลการสนับสนุนเงินโครงการของกองทุนฯ 
  - ระบบคลังข้อมูลด้านกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  - ระบบฐานข้อมูลการเงินการบัญชี 
  - ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - ระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ 
  - ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
 
2.13 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) 

จุดแข็ง Strengths (S) 
1. เป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่มีภารกิจ

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
2. กองทุนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) รวมอยู่ภายใต้

แผนปฏิบัติการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ชัดเจน 
4. หน่วยงานต้นสังกัด (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) สนับสนุนระบบเครือข่าย อุปกรณ์

และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT 
5. ผู้บริหารให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. บุคลากรของกองทุนฯ มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท มีจิตบริการ และร่วมแรงร่วมใจในการ

ปฏิบัติงาน 
จุดอ่อน Weakness (W) 
1. ขาดระบบในการจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ และระบบการให้บริการ

ออนไลน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว 
2. ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. ไม่มีเว ็บไซต์ สื ่อออนไลน์ หรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการบริการของกองทุนฯ สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
4. บุคลากรขาดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศ 
5. บุคลากรในพ้ืนที่ขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติฯ ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ 
6. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและไม่มีงบประมาณรองรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 
7. เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอและเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ทันสมัย 
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โอกาส Opportunities (O) 
1. มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รองรับการดำเนินงานด้านส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
2. รัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติ ว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  

และมีกฎหมายออกมาช่วยสนับสนุนในการทำงานด้านดิจิทัล 
3. รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอินเตอร์เน็ต ( Internet) ความเร็วสูง เพื ่ออำนวย 

ความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
4. หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมความ

เท่าเทยีมระหว่างเพศ  
5. มีการสื่อสารข้อมูลใน Social Media มากยิ่งขึ้น ทำให้มีช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้

หลายช่องทาง 
6. ส ังคมและเศรษฐกิจในป ัจจ ุบ ันมีการปร ับต ัวในการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  

และมีทิศทางในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 

อุปสรรค Threats (T) 
1. สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เช่น โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ความแปรผันทางการเมือง การถูกคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น 
2. ระบบความคิด ความเชื ่อ ค่านิยมที ่มีอคติทางเพศในสังคมส่งผลต่อเจตคติและการกระทำ 

ของคนในสังคม  
3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ

ผู้รับบริการได ้
4. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน อาทิ การรับรู้สิทธิ การบริการของ

กองทุนฯ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
5. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูล 

ด้านดิจิทัลได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์มาตรการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
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Strengths-Opportunities Weaknesses- Opportunities 
1. การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์
การให้บริการของกองทุนให้มากขึ้น (S1-O1+O5) 
2. พัฒนาบุคลากรให ้ม ีความร ู ้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี (S6-O2+O3) 
3. เพิ ่มขีดความสามารถในการส่งเสร ิมภารกิจ 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพ่ือตอบสนองการ
ทำงานและให ้บร ิ การแก ่ประชาชนอย ่างมี
ประสิทธิภาพ (S1- O2+O3) 

1. พ ัฒนาระฐานข ้อม ูลเพ ื ่อรวบรวมและเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการและการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ (W1-O2+O3) 
2. พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย 
ถูกต้อง และกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
(W3-O5) 
3. พ ัฒนาระบบข ้อม ูลสารสนเทศสน ับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (W2-T3) 
4. พัฒนาระบบคลังความรู ้เพื ่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
แก ่ กล ุ ่ มเป ้ าหมายและภาค ี เคร ื อข ่ าย (W4-
W5+O5+O6)  
5. บ ูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย (W6-O4) 
6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โดยการใช้ระบบ
เคร ื อข ่ าย Internet/Social Media และ Open 
Source Technology (W6-O4+O5+O6) 

Th
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at
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Strengths-Threats Weaknesses- Threats 
ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่ทันสมัยกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (S6-
T3+T5) 

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมั่นคง
ปลอดภัย (W6-T5) 
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ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ  
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
 

 

3.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแผนงานสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลและตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ในการ

สนับสนุนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
3.2 แนวทาง 
 แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ 
    อย่างทั่วถึง 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะและความพร้อมในการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
    กองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
3.3 เป้าประสงค์ (Goal) 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงาน
และประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.4 โครงการและกิจกรรมภายใต้แนวทาง 
 แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงาน 
และประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

1 โครงการพ ัฒนาด ิ จ ิ ทั ล
แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1. ประชาชน/ผู ้ใช้บริการได้รับ 
ความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 
2. ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกที ่เหมาะสมกับทุน
หมุนเวียน 
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ
กองทุนฯ ที ่กล ุ ่มเป้าหมายเข ้าถึง 
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- การประชาส ัมพ ันธ ์งานและการให้  
บริการกองทุนผ่านเว็บไซต์ และสื่อ
สังคมออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง 
- ประชาชนและผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข ้าใจในการขอร ับบร ิการ 
จากกองทุนมากขึ้น 
- มีสื ่อความรู ้ออนไลน์ที ่ส ่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  
และสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายร่วม
สร้างสื่อแบ่งปันความรู้ 

ผลผลิต (Output) 
1. เว็บไซต์กองทุน ฯ 
2.facebook Fan Page 
3. คลังความรู้ที่มีเนื้อหา
ด้านความเท่าเทียระหว่าง
เพศ 
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แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศที่ทันสมัยกับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ  
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- บ ุคลากรกองท ุนสามารถใช้
ระบบงานเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหล ักส ู ตร 
การใช ้งานระบบงาน
กองทุนฯ 

8 โครงการอบรมหล ั กส ู ตร 
การตระหนักถึงความมั ่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- บ ุคลากรกองท ุนม ี ความรู้   
และตระหนักด ้านความเส ี ่ยง 
ด้านภัยคุกคามจากการใช้งานระบบ 
ICT และสามารถนำความร ู ้ ในใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
ลดโอกาสในการถูกจู่โจมจากผู้ไม่
ประสงค์ด ี
 

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหล ักส ู ตร 
ก า ร ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง 
ความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

9 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้
งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ
สามารถใช ้ ระบบโปรแกรม
คอมพ ิ ว เ ตอร ์ สน ั บสนุ น 
การปฏ ิ บ ั ต ิ งานได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 
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แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
และภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการ 
แก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ที่  3.1 พัฒนาระบบการให้บร ิการแบบออนไลน์เพื ่อให ้ประชาชนหรือกล ุ ่มเป ้าหมาย 
และภาคีเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่ 3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนช่วยลดขั ้นตอน  
ลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

4 โครงการพัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล
การใช ้จ ่ายงบประมาณและผล 
การดำเนินงานของกองทุน 

การเงิน 
และบัญชี 

 
 

โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบดิจิทัลที ่สนับสนุน 
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
- มีระบบในการวางแผนและจัดทำ
งบประมาณโครงการและกิจกรรมหลัก
ของกองทุนฯ และการต ิดตามผล 
การเบ ิกจ ่ายงบประมาณ และผล 
การดำเนินงาน 
 

ผลผลิต (Output) 
ระบบงบประมาณ
แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ประเมินผลการใช้
จ ่ ายงบประมาณ 
และผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานคำร ้ อง และระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา 
 

นโยบาย 
และแผน 

 

- ประชาชนและผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ที่มี
ความสะดวก รวดเร ็ว และเข ้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึง 
- กองทุนมีระบบงานและฐานข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
ในการสนับสนุนงานครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ อาทิ คำร้องกรณีเลือกปฏิบัติ 
คำวินิจฉัย การช่วยเหลือเยียวยา 
 

ผลผลิต (Output) 
ระบบสารสนเทศ
งานคำร ้ อง และ
ระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

3 โครงการพัฒนาระบบการขอรับ
เง ิ นสน ั บสน ุ นโครงการ 
และติดตามประเมินผล 

นโยบาย 
และแผน 

 

- องค์กรและประชาชนสามารถรับ
บร ิการย ื ่นขอร ับเง ินสน ับสนุน
โครงการ และยื ่นรายงานติดตามผล
การดำเนินโครงการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
- กองท ุ นม ี ระบบรายงานผล 
และฐานข้อมูลท ี ่ม ีประสิทธ ิภาพ  
ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สามารถประเม ินผลดำเน ินการ
โครงการได้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพ 
และโปร่งใส 
- กองทุนมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคล ุมภารก ิ จหน ้ าท ี ่  อาทิ  
ฐานข้อม ูลโครงการท ี ่ ขอร ับเงิน
สนับสนุน สถิติการให้เงินสนับสนุน
โครงการ และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการ 
 

ผลผลิต (Output) 
ระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ
แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ประเมินผล 

 
กลยุทธ์ที ่ 3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บร ิหารให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 

 ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

5 โครงการพ ั ฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จ ัดการกองท ุนฯสำหรับ
ผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

นโยบาย 
และแผน 

 

โครงการการจ ั ดให ้ ม ี ระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่
สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 
- ผู้บริหารมีระบบข้อมูลที่สนับสนุน 
การตัดสินใจ และช่วยประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูลของกองทุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความ
รวดเร็ว 

ผลผลิต (Output) 
ระบบ MIS/EIS 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับภาคีเครือข่าย 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

6 โครงการพ ัฒนาระบบ
บูรณาการภาคีเครือข่าย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการการจ ั ดให ้ ม ี ระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่
สน ับสนุนการบริหารจ ัดการทุน
หมุนเวียน 
- ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู ้ถูก
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
- มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 
 

ผลผลิต (Output) 
ระบบบ ู รณาการ
ภาคีเครือข่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับระบบงานและจำนวนผู้ใช้งาน 

 
ลำดับ

ความสำคัญ 

 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

10 โครงการจ ั ดหาอ ุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ที ่เพียงพอต่อการใช้งาน
และสนับสนุนการปฏิบัต ิการของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
 

ผลผลิต (Output) 
จำนวน เคร ื ่ อ ง
คอมพ ิ วเตอร ์ ต่ อ
เจ้าหน้าที ่1:1  
 

11 โครงการเช ่ าระบบแม ่ข ่ าย 
แบบคลาวด ์คอมพ ิวต ิ ้ งท์  
(Cloud Computing)) 
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- มีระบบแม่ข่ายรองรับระบบงานของ
กองทุนฯ ได้อย่างเพียงพอ 
- ม ี ระบบแม ่ข ่ ายม ี ระบบร ั กษา 
ความปลอดภัยที่มั่นคงปลอดภัย 
 

ผลผลิต (Output) 
เครื ่องแม่ข่ายแบบ
คราวด์คอมพิวติ้งท์ 
จำนวน x เครื่อง 

 

 

 



แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศประจำปีงบประมาณ 2564 

42 

 

 3.5 แผนดำเนนิงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
1. โครงการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ ์
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1. เพื ่อประชาสัมพันธ์
งานและการให้บร ิการ
กองท ุนผ ่ านเว ็บไซต์   
และสื่อสังคมออนไลน์สู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
2. เพ ื ่ อให ้ประชาชน 
และผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
และการขอรับบริการกับ
กองทุนฯ มากขึ้น 
 
 

พ ัฒนาเว ็บไซต ์และสื่อ 
ส ั งคมออนไลน ์ เพื่ อ 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดทำคลังความรู ้ และสื่อ
ด ิ จ ิ ท ั ล เพ ื ่ อส ่ งเสริ ม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ผ ่ านระบบเคร ื อข ่ าย
เทคโนโลย ี สารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

1. เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกองทุนฯ  
ที่กลุ ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. การประชาสัมพันธ์งานและการให้บริการกองทุน
ผ ่ านเว ็บไซต ์  และส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์ สู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการขอรับบริการจากกองทุนฯ มากขึ้น 
4. มีสื่อความรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย และสิทธิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
5. มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสื่อ
แบ่งปันความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เว็บไซต์กองทุนฯ 
2. facebook Fan 
Page 
3. สถ ิต ิผ ู ้ เข ้ าชม 
หรือเป็นสมาชิก  
4. คลังความร ู ้ท ี ่มี
เนื้อหาด้านความเท่า
เทียมระหว่างเพศ  

  

2,000,000  

2,000,000  
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
ใช้งานระบบงานกองทุนฯ  
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

เพื ่อเสริมสร้างความรู้
และเพ ิ ่ มท ั กษะการ
ประย ุ กต ์ ใช ้ ระบบ 
สารสนเทศท ี ่ท ันสมัย 
ได ้อย ่างถูกต ้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบงานกองท ุนฯ  
แก ่ เจ ้ าหน ้ าท ี ่  พมจ.  
และผู้บริหาร 

บ ุคลากรกองท ุนสามารถใช ้ ระบบงาน 
เพ ื ่ อปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ ได ้ อย ่ างถ ู กต ้ อง 
และมีประสิทธิภาพ  
 

จำนวนบ ุ คลากร
ได ้ ร ั บการอบรม
หลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ 

 

 1,000,000  

1,000,000 

3. โครงการอบรมหลักสูตร
การตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 1. เพื ่อเพิ ่มพูนความรู้
และความตระหนักด้าน
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
จากการใช้งานระบบ ICT  
2. บ ุคลากรสามารถ 
นำความรู ้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. เพื่อลดโอกาสในการ
ถูกจู่โจมข้อมูลจากผู้ไม่
ประสงค์ดี 
 
 
 

จ ั ดอบรมหล ั กส ู ตร 
การตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนมีความรู้ และตระหนักด้าน
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามจากการใช้งานระบบ 
ICT และสามารถนำความรู้ในใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดโอกาสในการถูกจู่โจม
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

จำนวนบ ุ คลากร
ได ้ ร ั บการอบรม
ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร
ตระหน ักถ ึงความ
ม ั ่ นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ 

 

 200,000  

200,000 
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
4. โครงการอบรมให้
ความรู ้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื ้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 1. เพื ่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช ้ งานเทคโนโลย ีที่
ทันสมัยเพื ่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
2. เพ ื ่อให ้ เจ ้าหน ้าที่
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลและระบบงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมอบรมให้ความรู้
การใช้งานระบบโปรแกรม
คอมพ ิ วเตอร ์พ ื ้ นฐาน 
และการบร ิหารจัดการ
ฐานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
และผู้บริหาร 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบ ุ คลากร
ได้รับความรู้การใช้
งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และการบร ิ หาร
จัดการฐานข้อมูล 

  

  100,000  

100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
5. โครงการพัฒนาระบบ
วางแผนงบประมาณ 
และติดตามประเมินผล
การใช้จ ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงานของ
กองทุน  

การเงิน 
และบัญชี  

 

1. เพ ื ่ อต ิ ดตามผล 
การดำเน ิ นงานของ 
การให้บริการของกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อติดตามประเมินผล
การใช้จ ่ายงบประมาณ 
และดำเนินงานของกองทุน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

พ ัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณและติดตาม
ประเม ินผลการใช ้จ ่าย
งบประม าณและผล 
การดำเนินงานของกองทุน 

มีระบบในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ
โครงการและก ิจกรรมหล ักของกองทุนฯ  
และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการดำเนินงาน  

ระบบงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
 

  

2,000,000  

2,000,000  
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
6. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานคำร ้อง 
และระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
 

นโยบายและแผน 
 

1. เพ ื ่ อให ้ บร ิ การ
ประชาชนและผู้รับบริการ
เข้าถึงบริการที ่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึง 
2. เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของกองทุน
ได้อย่างทันสมัย 
3.  เ พ ื ่ อ ม ี ร ะ บ บ
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ก ลุ่ ม
คณะกรรมการวินิจฉัย
การ เล ื อกปฏ ิ บ ั ติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ ในการสนับสนุน
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
4. เพ ื ่ อม ี ฐานข ้อมู ล 
กรณีคำร ้องช ่วยเหลือ 
เยียวยาในการสนับสนุน 
การดำเน ิ นงานของ 
กองทุนฯ 
 

- พัฒนาระบบการให้บริการ
แบบออนไลน์ ที่ครอบคลุม
กระบวนการทำงานตั ้งแต่
รับคำร้องการวินิจฉัยจนถึง
การรับเงินเยียวยา 
- พัฒนาระบบรายงานผล
การช่วยเหลือเยียวยา 
 

- ประชาชนและผู ้รับบริการสามารถเข้าถึง
บริการผ่านระบบออนไลน์ที ่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
- กองทุนม ีระบบงานและฐานข ้อม ูลท ี ่มี
ประส ิทธ ิภาพ และม ีความพร ้อมในการ
สนับสนุนงานครอบคลุมภารกิจหน้าที่ อาทิ  
คำร ้ องกรณ ี เล ื อกปฏ ิบ ั ต ิ  คำว ิน ิ จฉั ย  
การช่วยเหลือเยียวยา 
 

ระบบสารสนเทศ
งานคำร ้ อง และ
ระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
 

  

6,000,000  

6,000,000  
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
7. โครงการพัฒนาระบบ
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการและต ิดตาม
ประเมินผล 

นโยบายและแผน 
 

1. เพ ื ่ อให ้ประชาชน 
และผู ้ร ับบริการเข้าถึง
บริการที ่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของกองทุน
ได้อย่างทันสมัย 
3. เพ ื ่ อต ิ ดตามและ
ประเม ินผลโครงการ 
และกิจกรรมที่ได้รับเงิน
สนับสนุน 
4. เพื ่อมีระบบรายงาน 
ผ ล ก า ร ขอ ร ั บ เ งิ น
สน ั บสน ุ นโครงการ 
ฐานข ้อม ูลสน ับสนุน 
การดำเน ินงาน และ
ข ้อม ูลภาค ี เคร ือข ่าย  
และผู้รับบริการ ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 

- พัฒนาระบบการขอรับ
เง ินสนับสนุนโครงการ
ออนไลน ์
- พ ัฒนาระบบต ิดตาม 
และประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมที่ได้รับเงิน
สนับสนุน 
- พัฒนาระบบรายงาน 
ผลการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ 
 

- องค์กรและประชาชนสามารถรับบริการยื่น
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และยื่นรายงาน
ติดตามผลการดำเนินโครงการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
- กองท ุ นม ี ระบบรายงานผลและฐาน 
ข้อมูลที ่มีประสิทธิภาพ ในการติดตามและ
ประเม ินผลโครงการ สามารถประเม ินผล
ดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 
- กองทุนมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการสนับสนุนงานครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ อาทิ ฐานข้อมูลโครงการที่ขอรับ
เงินสนับสนุน สถิติการให้เงินสนับสนุนโครงการ 
และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ  

ระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ
แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ประเมินผล 

 

 

 

2,000,000 

2,000,000 
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
8. โครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการภาคีเครือข่าย 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 1. เพื่อมีระบบที่เชื่อมโยง
ข ้ อม ู ลเก ี ่ ยวก ั บการ
ดำเน ิ นงานของภาคี
เครือข่ายในการช่วยเหลือ
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่าย 
3. เพื ่อลดความซ้ำซ้อน 
ในการทำงานและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
 

- รวบรวมฐานข ้ อมู ล
ทำเนียบองค์กรเครือข่าย 
- พัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ส่งต่อผู้รับบริการ 

- ระบบที ่เชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการช่วยเหลือผู ้ถูกเลือกปฏิบัติ 
ด้วยเหตุแห่งเพศ 
- มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 

ระบบบ ู รณาการ
ภาคีเครือข่าย 

 

 

3,000,00
0 

3,000,000 

9. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนฯ สำหรับ
ผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

นโยบายและแผน 
 

1. เพ ื ่ อรายงานผล 
การดำเน ิ นงานของ
กองทุนได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานได ้อย ่าง
ทันสมัย 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการ
กองทุนฯสำหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 
2. รวบรวมฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 

ผู้บริหารมีระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
และช่วยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของ
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ข้อมูลทีถู่กต้อง ทันสมัย ด้วยความรวดเร็ว 
 

ระบบ MIS/EIS 
 

   - 

10. โครงการจ ัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพ ื ่อการปฏ ิบ ัต ิ งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบ
โครงสร ้างพื ้นฐานด้าน
ด ิ จ ิ ท ั ลท ี ่ เพ ี ยงพอ 
และมั่นคงปลอดภัย 

จ ัดซ ื ้ อเคร ื ่ องอ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต ่ อพ ่ วงท ี ่ จำเป ็ นและ
เพียงพอ 

มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
ท ี ่ เพ ียงพอต ่อการใช ้ งานและสน ับสนุน 
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
 

จ ำ น วน เ ค ร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร ์ต่อ
เจ้าหน้าท่ี 1:1  
 

   - 

3,000,000 
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โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 

(บาท) 2563 2564 2565 
11. โครงการเช ่ าระบบ 
แม ่ ข ่ ายแบบคลาวด์  
คอมพ ิ วต ิ ้ งท ์  (Cloud 
Computing) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เพ ื ่ อ ให ้ กองท ุ นฯ  
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจ ิทัลที ่ เพียงพอ 
และมั่นคงปลอดภัย 

เช ่ าเคร ื ่ องแม ่ข ่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ จำนวน 
x เครื่อง 

- มีระบบแม่ข่ายรองรับระบบงานของกองทุนฯ 
ได้อย่างเพียงพอ 
- มีระบบแม่ข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มั่นคงปลอดภัย 
 

เคร ื ่ องแม ่ ข ่ าย 
แ บ บ ค ล า ว ด์  
คอมพิวติ้งท์ จำนวน 
x เครื่อง 

  

96,000 

96,000 
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ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ  
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2564  

 
 

โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทัว่ถึง 
กลยุทธ์ที ่๑.๑ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกและทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในชอ่งทางต่างๆ 

1. โครงการพ ัฒนาด ิจ ิทัล
แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื ่อประชาสัมพันธ์งานและการให้บริการ
กองทุนผ ่านเว ็บไซต์ และสื ่อส ังคมออนไลน์  
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจใน พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘/กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการขอรับบริการกับกองทุนฯ มากขึ้น 
เป้าหมาย 
๑. การประชาสมัพันธ์งานและการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน ์
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
๒. มีสื ่อความรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมความรู้  ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย และสิทธิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 
 

1. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ และสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2. จัดทำคลังความรู้ และสื่อดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 
 

ผลผลิต 
1. เว็บไซต์กองทุนฯ จำนวน 1 เวบ็ไซต ์
2. Facebook Fanpage จำนวน 1 page 
3. คล ังความรู้ และส ื ่อด ิจ ิท ัลท ี ่ม ี เน ื ้อหา 
ด ้านความเท ่าเท ียมระหว ่างเพศ  จำนวน 
1 เรื่อง 
ผลลัพธ์ 
เว็บไซต์และ Facebook Fanpage กองทุนฯ 

มีข้อมูลและเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย  
ผลกระทบ 
ประชาชนและผู ้ร ับบร ิการสามารถเข้าใจ
กระบวนการขอรับบริการจากกองทุนฯ และ
เกิดความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

ม.ค.- ก.ย. 
64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2.๑ ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยกับบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
๒ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ 

วัตถปุระสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศที ่ทันสมัยได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
บุคลากรกองทุนสามารถใช้ระบบงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ แกบุ่คลากรกองทนุฯ 

 

ผลผลิต 
จำนวนบุคลากรของกองทุนมีความรู้และทักษะ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนสามารถใช้ระบบงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
ผลกระทบ 
 
 
 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 
64  

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

3. โครงการอบรมหลักสูตรการ
ตระหนักถงึความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ ื ่อเพ ิ ่มพ ูนความร ู ้และความตระหนัก 
ด้านความเสี ่ยงด้านภัยคุกคามจากการใช้งาน
ระบบ ICT  
๒. บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง  
๓. เพื่อลดโอกาสในการถูกจู ่โจมข้อมูลจากผู้ไม่
ประสงค์ดี 

ป ร ะ ส า น ศ ู น ย ์ เ ท ค โน โ ลย ี แ ล ะ
สารสนเทศของกรม สค. เพ ื ่อส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
 

ผลผลิต 
บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ 
เกิดการเฝ้าระวังการถูกคุกคามจากการใช้งาน
ระบบ ICT 
ผลกระทบ 
ลดโอกาสในการถ ูกจ ู ่ โจมข ้อม ูลจากผู ้ไม่
ประสงค์ดี 

ม.ค. - ก.ย. 
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- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.๑ พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการกองทุนช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.4 เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับภาคีเครือข่าย 

4. โครงการอบรมให้ความรู้
การใช ้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื ้นฐานและการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยเพ ื ่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล
และระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมอบรมให้ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร 

 

ผลผลิต 
บ ุคลากรได ้ ร ับความรู้ การใช ้ งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
การใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และการบริหารจัดการฐานข้อมูลของบุคลากร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลกระทบ 
 
 

ม.ค. - ก.ย. 
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- ฝา่ย
บริหาร 
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โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

๕.  โครงการพ ัฒนาระบบ
วางแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของกองทุนฯ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ
ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการดำเนินงานของกองทุนฯ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
มีระบบในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ
โครงการและกิจกรรมหลักของกองทุนฯ 
และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
และผลการดำเนินงาน 

พัฒนาระบบวางแผนงบประมาณและ
ต ิดตามประ เม ินผลการ ใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณและผลการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ 

ผลผลิต 
ระด ับความสำเร ็จของการพ ัฒนาระบบ
งบประมาณและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ระดับ 3 
ผลลัพธ์ 
มีระบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ 
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบฯ มา
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารกองทุนฯ
ได้ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ฝ่าย
การเงิน
และ
บัญช ี

6. โครงการพัฒนาระบบการ
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
และติดตามประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการเข้าถึงบรกิาร
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทนุ
ได้อย่างทันสมัย 
3. เพื ่อต ิดตามและประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน 
4. เพื่อมีระบบรายงานผลการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน และ
ข้อม ูลภาคีเคร ือข่ายและผู ้ร ับบร ิการในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

1. พ ัฒนา ร ะบบกา รขอร ั บ เ งิ น
สนับสนุนโครงการออนไลน์ 
2. พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่
ได้รับเงินสนับสนุน 
3. พัฒนาระบบรายงานผลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ 
 

 

ผลผลิต 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ
ขอร ับเง ินสน ับสน ุนโครงการและติดตาม
ประเมินผล ระดับ 3 
ผลลัพธ์ 
กองทุนมีระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
และติดตามประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ  
ผลกระทบ 
 

ม.ค. - ก.ย. 
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- ฝ่าย
นโยบา
ยและ
แผน 
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โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เป้าหมาย 
๑. กองทุนฯ มีระบบรายงานผลและฐานข้อมูลที่มี
ประส ิทธ ิภาพในการติดตามและประเม ินผล
โครงการสามารถประเมินผลดำเนินการโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
๒. กองทุนมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมี
ความพร้อมในการสนับสนุนงานครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ อาทิ ฐานข้อมลูโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 

สถิติการให้เงินสนับสนุน 
7.  โครงการพ ัฒนาระบบ
บูรณาการภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื ่อมีระบบที ่เชื ่อมโยงข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ถูก
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

เป้าหมาย 
มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 

- รวบรวมฐานข้อมูลทำเนียบองค์กร
เครือข่าย 
- พัฒนาระบบการช่วยเหลือส่งต่อ
ผู้รับบริการ 

ผลผลิต 
ระดับความสำเรจ็ของการจัดทำฐานข้อมูลองคก์ร
เครือข่าย ระดับ 5 
ผลลัพธ์ 
ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายสามารถเชื ่อมโยง
ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการดำเน ินงานของภาคี
เครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ 
ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและสามารถ
ให ้บร ิการแก ่ประชาชนได ้อย ่างท ั ่วถ ึงและ
ครอบคลุม 
 
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมายโครงการ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

8. โ ค ร งก า รพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อการบร ิหาร
จ ั ด ก า ร ก อ งท ุ น ฯ ส ำหรั บ
ผู้บริหาร (MIS/EIS) 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒. เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่าง
ทันสมัย 
เป้าหมาย 
ผู้บริหารมีระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
และช่วยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของ
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความรวดเร็ว 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บร ิหารจ ัดการกองท ุนฯ สำหรับ
ผู้บริหาร (MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลผลิต 
ระบบ MIS/EIS 1 ระบบ 
ผลลัพธ์ 
ระบบข้อมูลฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และเชื่อถือได้  
ผลกระทบ 
ผู้บริหารมีระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
และช่วยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของ
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ม.ค. - ก.ย. 
64 

- ฝ่าย
นโยบา
ยและ
แผน 

 
 หมายเหตุ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
   และดำเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบัตกิารดิจิทุลกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูล 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สำหรับผู้รับบริการ) 

 
 

 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
อายุ :           
เพศ  :            
สถานภาพ :            
อาชีพ  :            
ระดับการศึกษา :            
บริการที่ขอรับจากกองทุนฯ (เช่น ขอรับเงินสนับสนุน ยื่นข้อร้องเรียน ฯลฯ) :  
  :           
องค์กรหรือชมรม   :          
ที่อยู่จังหวัด          :                          
 

  

คำชี้แจง 

แบบสำรวจฉบับนีจ้ัดทำขึ้นเพ่ือสำรวจข้อมูลการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุน

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าเพศ โดยข้อมลูที่ไดจ้ากการสำรวจในครั้งนี้จะใช้สำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ประจำปี 2564 - 2565   
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ส่วนที่ 2 การยอมรับและการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โปรดพิจารณาคำถามต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูส้ึกท่านมากท่ีสุด
เพียงช่องเดียว ระดับความคิดเห็น จัดเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 หมายถึง เห็นด้วย 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองทุน      

ก. การยื่นข้อร้องเรียน การขอรับเงินชดเชยเยียวยา      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ      

ข. การขอรับเงินสนับสนนุโครงการหรือกิจกรรม      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ      

ค. การสืบค้นข้อมูล      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      
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ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสทิธิภาพการให้บรกิาร      

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ      

1. ปัจจุบันท่านได้รบับริการต่างๆ ของกองทุนฯ ผา่นระบบดจิิทัล เช่น การยื่น 
คำรอ้ง สบืค้นข้อมูล ตดิต่อประชาสมัพันธ ์

     

2. ท่านคิดวา่กองทนุควรเพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์หรือใหบ้ริการผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การบริการข้อมลูข่าวสารทางโทรศัพท์มอืถือ เว็บไซต์ 
ระบบ e-service  

     

3. ท่านทราบวิธีและใช้การให้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างดี      

 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิด 

3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นคำร้อง 
ขอรับเงินสนับสนุน การรับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ 

  
   

3.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการ
ความรู้เรื่องสิทธิและการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ 

  
   

3.3 ท่านมีความคาดหวังในอนาคตว่ากองทุนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างไรบ้าง เพ่ือประโยชน์ในการับบริการของท่าน 

  
   

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  
  


